
Bruksanvisning



VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Les alle instruksjonene før denne husholdningssymaskinen tas i bruk.
Man må alltid følge grunnleggende forholdsregler når man bruker elektriske apparater, inkludert 
følgende:
Oppbevar instruksjonene på et egnet sted i nærheten av maskinen. Pass på at du leverer dem 
videre dersom maskinen blir gitt til en tredjepart. Dette apparatet er beregnet for å brukes av 
voksne. Dette apparatet kan brukes under tilsyn av voksne, av (i) barn fra 8 til 12 år og (ii) av 
personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet samt av personer som mangler 
erfaring og kunnskaper hvis noen gir dem veiledning i hvordan de bruker apparatet på en sikker 
måte og de forstår farene. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Det er 
ikke tillatt for noen å leke med maskinen. Maskinen skal ikke brukes av barn under 8 år.

ADVARSEL – SLIK REDUSERER DU FAREN FOR 
BRANNSKADE, BRANN, ELEKTRISK STØT OG PER-
SONSKADER:
• En symaskin bør aldri være uten tilsyn når støpselet er satt i. Den elektriske kontakten, som 

maskinen er tilkoblet, skal være lett tilgjengelig. 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.

• 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. Ikke plasser 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 et 
tilknyttet serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at det oppstår 
farlige situasjoner.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Tekniske spesifikasjoner
Syhastighet
Maks. 1050 sting per minutt

Nominell spenning
100–240V/ 50–60Hz

Nominelt forbruk 
<100W

Belysning
LED-lys

Fotregulator 
Modell: FR5 
Produsent: Shanghai Binao Preci-
sion Mould Co., Ltd.

Beskyttelses klasse
II (Europa)

Symaskinens mål 
Lengde: 500mm  
Bredde: 220mm  
Høyde: 310mm

Nettovekt bare maskinen: 
10,9 kg (710) 
11,2 kg (720)

De tekniske spesifikasjonene og denne bruksanvisningen kan bli endret uten forutgående varsel.



Gratulerer!
Gratulerer med din nye symaskin PFAFF®.

Som den sømentusiasten du er, har du skaffet deg en av 
verdens mest avanserte og mangesidige symaskiner. Med 
denne kan du med letthet virkeliggjøre alle dine kreative 
ideer, for maskinen har fantastisk teknologi og utrolige 

funksjoner.
Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen før du starter. 

Du vil snart oppleve hvordan du kan gjøre mest mulig med 
maskinen. Våre autoriserte vil selvsagt også med glede gi deg 

råd og veiledning når som helst. 
Med symaskinen PFAFF® vil du kunne oppleve en helt ny 

dimensjon innen sying.
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Oversikt over maskinen

Framside
1. Lokk
2. Itræingsspor
3. Trådkniv
4. Uttak til Sensormatic 

knapphullsfot
5. LED-lamper
6. Friarm
7. Bakoversøm
8. Indikator for bakoversøm
9. Handlingsindikator
10. Trådkutter 
11. Starte/stoppe 
12. Bytte mellom trykkfot ned og 

dreie
13. Bytte mellom trykkfot opp og 

ekstra løft
14. Umiddelbar festing av tråden
15. Starte søm på nytt
16. Hastighetskontroll
17. Nålstopp oppe/nede

18. PFAFF® Berøringsskjerm i 
farger

19. Linjal til knapper
20. Håndhjul
21. Holder til pekepinnen
22. Innebygd USB-port
23. Hovedbryter, kontakter 

til strømforsyning og 
fotregulatoren

24. Tilkobling for kneløfter 
(720)

Nålområde
25. Innebygd nålitræer
26. Spoledeksel
27. Stingplate
28. Trykkfot
29. Trykkfotstang og 

trykkfotholder
30. Trådleder
31. Festeskrue
32. Nålfeste 
33. Senke transportøren (710) 
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Bakside
34. Håndtak
35. IDT™-system

Øvre deler
36. Trådspenningsskive for træing og 

undertrådsspoling
37. Trådleder for spoling
38. Trådleder
39. Trådledere for spoling
40. Trådkniv for spoling
41. Spolespindel
42. Ekstra snellestift
43. Snellestoppere
44. Snellestift
45. Trådspenningsbrikke
46. Trådtildrager

Tilbehørsskuff
Tilbehørsskuffen har spesielle lommer for 
trykkføtter og spoler samt plass til nåler og annet 
tilbehør. Oppbevar tilbehøret i skuffen slik at det 
alltid er lett tilgjengelig.
47.  Plass til tilbehør
48.  Skuff for trykkføtter, kan tas ut 
49.  Skuff for spoler, kan tas ut
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Tilbehør som følger med
Tilbehør
50. Pekepinne 
51. Trådnett (1)
52. Kantføring
53. Filtbit (1)
54. Skrutrekker
55. Sømspretter
56. Børste
57. Snellestopper, stor (2)
58. Snellestopper, medium
59. Snellestopper, liten
60. Multifunksjonsverktøy
61. Spoler (5)
62. Kneløfter (720)
63. Stingplate for rettsøm (720)

Tilbehør som medfølger,  
men som ikke er avbildet
• Fotregulator
• Mykt deksel til maskinen
• Strømledning
• Nåler
• Microfiberduk
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Trykkføtter

0A – Standard trykkfot for IDT™-system (sitter på maskinen ved levering)
Denne foten brukes for det meste til rettsøm og sikksakk med en stinglengde over 1,0 mm.

1A – Pyntesømsfot for IDT™-system
Denne foten brukes til pyntesøm. Sporet på undersiden av foten er utformet slik at den 
løper lett over stingene.

2A – Pyntesømsfot
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.

3 – Blindsømsfot for IDT™-system
Denne foten brukes til usynlig faldsøm. Trykkfottåen fører stoffet. Den røde linjen på foten 
er utformet slik at den løper langs faldekanten.

4 – Glidelåsfot for IDT™-system
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 nålposisjonen til 
høyre eller venstre for å sy nærmere glidelåstennene.

5A – Sensormatic knapphullsfot
Når knapphullsfoten er koblet til maskinen, sys knapphullet i henhold til lengden som er 
programmert på maskinen.

5M – Fot til manuelt knapphull
Denne foten brukes til å sy manuelle knapphull. Bruk markeringene på foten til å plassere 
kanten på stoffet. Tappen bak på foten holder innleggstråden når du syr knapphull med 
innleggstråd.

6A – Broder-/Sensormatic frihåndsfot
Denne foten brukes når du skal brodere eller sy med frihånd. Foten kan også brukes til å 
stoppe.

1/4" quiltefot med IDT™ - System
Denne trykkfoten er perfekt til stykking og lappeteknikk, særlig når den brukes sammen 
med stingplaten for rettsøm. Avstanden fra nålen til ytterkanten på høyre tå er 1/4" 
(6 mm). Avstanden fra nålen til innerkanten på høyre tå er 1/8" (3 mm). 

8 - Maxi-sting-fot (720)
Denne foten brukes til sideveissømmer.

Viktig: Kontroller at IDT™-systemet er koblet ut når du bruker trykkfot 2A, 5A, 5M, 6A og 8.
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Søm
Sting- 

nummer
(710)

Sting-
nummer

(720)
Navn Beskrivelse

1.1.1 1.1.1 Rettsøm
For å sy sammen og sy stikninger. Velg mellom 37 ulike 
nålstillinger.
Merk: Denne sømmen lager sterkere festesting enn søm nr. 2.1.1.

1.1.2 1.1.2
Trippel elastisk
rettsøm

For forsterkede sømmer og stikninger.

1.1.3 1.1.3 Elastisk trikotsøm For å sy sømmer på elastiske stoffer.

1.1.4 1.1.4 Tråklesøm
Enkle sting brukt til tråkling. Trå på fotregulatoren for å sy en 
enkelt søm. Flytt stoffet manuelt til ønsket posisjon og trå på 
fotregulatoren på nytt for å sy en ny søm.

1.1.5 1.1.5 Sikksakksøm For å forsterke sømmer, ferdiggjøre sømmen og sy på elastiske 
stoffer.

1.1.6 1.1.6 Elastisk trippel 
sikksakk-søm Elastisk søm til dekorativ faldesøm eller stikninger.

1.1.7 1.1.7
Tre-trinns
sikksakksøm

For å sy på elastiske stoffer, og til stopping, lapping, 
kantavslutning og dekorsømmer.

1.1.8 1.1.8 Elastisk søm For å sy på elastiske stoffer, og til stopping, lapping og 
blondeinnlegg.

1.1.9 1.1.9 Tett-sikksakksøm For å sy applikasjoner

1.1.10 1.1.10 Vaffelsøm Dekorative sømmer til elastiske stoffer og falder. Brukes også 
med elastisk undertråd.

1.1.11 1.1.11 Fagottsøm
Sy sammen stoff og vatt, sy dekorative sømmer på quilt og sy
faldesømmer.

1.1.12 1.1.12 Underlag elastisk søm
Sammensying av undertøy, frotté, lær og tykke stoffer med
overlappende sømmer.

1.1.13 1.1.13 Heksesøm Elastiske dekorative falder til elastiske stoffer. Egner seg også til 
å sy sammen stoff og vatt.

1.1.14 1.1.14 Blindfaldsøm For å sy blindfalder på vevde (ikke-elastiske) stoffer.

1.1.15 1.1.15 Elastisk blindfaldsøm For å sy blindfalder på elastiske stoffer.

1.2.1 1.2.1 Lukket overlock For å sy sømmer og kaste over elastiske stoffer i én operasjon.

1.2.2 1.2.2
Elastisk
overkastingssøm

For å sy sømmer og kaste over elastiske stoffer i én operasjon.

1.2.3 1.2.3 Overlock For å sy sømmer og kaste over elastiske stoffer i én operasjon.

1.2.4 1.2.4
Lapping av tynt
strikket stoff

For lapping og å sy falder på elastiske stoffer.

Sømoversikt
Nyttesømmer
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1.2.5 1.2.5 Lukket overlock For lapping, sying av falder og sømmer, og å kaste over.

1.2.6 1.2.6
Lukket overlock for
elastiske stoffer

For lapping, sying av falder og sømmer og å kaste over på 
elastiske stoffer.

1.2.7 1.2.7 Forsterket overlock For å sy sømmer og kaste over elastiske stoffer i én operasjon.

N.A     1.2.8 Imitert dekksøm Ser ut som dekksøm, brukes over elastiske stoffer.

    1.2.8     1.2.9
Åpen overlock
blindfald

Dekorativ overlock-blindfaldsøm for vevde stoffer.

1.2.9     1.2.10 Lukket overlock 
blindhem Lag dekorative overlock blindhem for stretchstoffer.

1.3.1     1.3.1 Linknapphull Knapphull for bluser, skjorter og lintøy.

1.3.2     1.3.2
Rundt knapphull med
regels på langs

Knapphull for klær.

1.3.3     1.3.3
Øyeknapphull med
spiss regels

Skredderknapphull eller dekorativt knapphull.

1.3.4     1.3.4 Avrundet knapphull Knapphull til lette plagg eller jakker.

1.3.5     1.3.5 Elastisk knapphull Knapphull for elastiske materialer.

1.3.6     1.3.6
Dekorativt
øyeknapphull

Dekorative knapphull til jakker.

N.A     1.3.7
Dekorativt
øyeknapphull

Dekorative knapphull til jakker.

N.A     1.3.8
Dekorativt
øyeknapphull

Dekorativt gammeldags knapphull.

1.3.7     1.3.9
Dekorativt
øyeknapphull

Dekorativt gammeldags knapphull.

1.3.8     1.3.10 Isying av knapper For å sy på knapper eller regels.

1.3.9     1.3.11
Innrammede
knapphull

Underlagssøm for innrammede knapphull.

1.4.1     1.4.1 Snorhull For belter, blonder, oldemorssømmer o.l.

1.4.2     1.4.2
Dekorativt
øyeknapphull

For belter, blonder, oldemorssømmer o.l.
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N.A      1.4.3   
Dekorativt
øyeknapphull

For belter, blonder, oldemorssømmer o.l.

1.4.3      1.4.4
Dekorativt
øyeknapphull

For belter, blonder, oldemorssømmer o.l.

1.4.4      1.4.5
Programmerbar
stoppesøm

Ved stopping og lapping av små hull, begynner du å sy over 
hullet, trykk på tilbaketasten for stopping og stopp.

1.4.5      1.4.6
Programmerbar
forsterket stoppesøm

Stoppe og reparere arbeidsklær, jeans, duker og linhåndklær. Sy 
over hullet, trykk på revers for fortsatt stopping og automatisk 
stopp.

1.4.6      1.4.7 Regels Forsterke lommer, skjorteåpninger, beltehull samt i nedre del av 
glidelåser.

1.4.7      1.4.8 Denimregels
Forsterke lommer, skjorteåpninger, beltehull samt i nedre del av
glidelåser.

1.4.8      1.4.9 Dekorative regels
Forsterke lommer, skjorteåpninger, beltehull samt i nedre del av
glidelåser.

1.4.9      1.4.10 Tverregels Forsterke lommer, skjorteåpninger og beltestropper.

2.1 Quiltesømmer - håndsydd preg 2.2 Quiltesømmer- Stiplesømmer 2.2 Quiltesømmer - Stiplesømmer

3.1 Nålkunstsømmer - Korssting2.3 Quiltesømmer - Crazy patch-
sømmer

2.3 Quiltesømmer - Crazy patch-
sømmer

Dekorative sømmer (720)
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3.1 Nålkunstsømmer - Korssting 3.2 Nålkunstsømmer -  
Håndarbeidssømmer

3.3 Nålkunstsømmer - Antikke, 
håndbroderte sømmer

4.1 Satengsømmer - 
Tungekanter

3.3 Nålkunstsømmer - Antikke, 
håndbroderte sømmer

4.1 Satengsømmer - 
Tungekanter

4.2 Satengsømmer - 
Plattsømmer

4.3 Satengsømmer -  Border 

5.1 Dekorsømmer - Blad og 
blomster

4.2 Satengsømmer - 
Plattsømmer

4.3 Satengsømmer -  Border 5.1 Dekorsømmer - Blad og 
blomster

5.2 Dekorsømmer -  
Kunstsømmer

5.2 Dekorsømmer  -   
Kunstsømmer

5.3 Dekorsømmer -   
Ornamentsømmer
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5.3 Dekorsømmer -   
Ornamentsømmer

6.1 Diverse sømmer -  
Buer og hjerter 

5.4 Dekorsømmer -  
Maxi-kunstsømmer

6.2 Diverse sømmer -  
Dyr

6.3 Diverse sømmer -  
Morsomme sømmer

6.3 Diverse sømmer -  
Morsomme sømmer

7.1 Monogramsømmer -  
Monogram 1

8.1 Syteknikker -  
Enkel båndsøm

8.1 Syteknikker -  
Enkel båndsøm

7.1 Monogramsømmer -  
Monogram 1

7.1 Monogramsømmer -  
Monogram 1

8.2 Syteknikker -  
Dobbel båndsøm

8.2 Syteknikker -  
Dobbel båndsøm

8.3 Syteknikker -  
Trippel båndsøm

9.1 Ekstra sømmer -  
Sømmer for valgfrie trykkføtter
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9.1 Ekstra sømmer -  
Sømmer for valgfrie trykkføtter

9.2 Ekstra sømmer -  
4-veissømmer

3.1 Nålkunstsømmer - Korssting

Dekorative sømmer (710)

2.1 Quiltesømmer - håndsydd preg 2.2 Quiltesømmer- Stiplesømmer 2.3 Quiltesømmer - Crazy patch-
sømmer

2.3 Quiltesømmer - Crazy patch-
sømmer

3.2 Nålkunstsømmer - Korssting
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3.3 Nålkunstsømmer -  
Håndarbeidssømmer

4.1 Satengsømmer - 
Tungekanter

4.2 Satengsømmer - 
Plattsømmer

4.3 Satengsømmer -  Border 5.1 Dekorsømmer - Blad og 
blomster

5.1 Dekorsømmer - Blad og 
blomster

5.3 Dekorsømmer -  
Kunstsømmer

5.2 Dekorsømmer  -   
Kunstsømmer

5.3 Dekorsømmer -   
Ornamentsømmer

6.1 Diverse sømmer -  
Buer og hjerter 

6.2 Diverse sømmer - Dyr 6.3 Diverse sømmer -  
Morsomme sømmer

7.1 Ekstra sømmer -Sømmer for valgfrie trykkføtter
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Pakke ut
1.	 Plasser	esken	på	et	stødig,	flatt	underlag.	Løft	maskinen	ut	av	esken	og	fjern	den	ytre	emballasjen.
2.	 Fjern	all	annen	innpakkingsemballasje	samt	plastposene.
3.	 Ta	av	tilbehørsskuffen	og	fjern	polystyrenskummet	under	friarmen.
Merk: Hvis det ligger polystyrenskum i tilbehørsskuffen mens du syr, kan dette påvirke sømkvaliteten. 
Polystyrenskummet er bare emballasje, og må fjernes.
Merk: Din PFAFF®- symaskin er justert slik at den skal gi best mulig resultat i vanlig romtemperatur. Svært høye 
eller svært lave temperaturer kan påvirke resultatet.

Koble til fotregulatorledningen
Blant	tilbehøret	finner	du	fotregulatorledningen.	
Det	er	kun	første	gangen	du	bruker	maskinen	at	du	
må	koble	fotregulatorledningen	til	fotregulatoren.	
1.	 Ta	ut	fotregulatorledningen.	Snu	fotregulatoren.	

Koble	ledningen	til	uttaket	som	er	inni	åpningen	
på	undersiden	av	fotregulatoren,	som	vist.	

2.		 Skyv	den	godt	inn	i	uttaket.	
3.	 Trekk	ledningen	inn	i	sporet	til	venstre	for	

uttaket	slik	at	fotregulatoren	ligger	flatt	på	
gulvet.	

Koble til strømledningen og 
fotregulatoren
Merk: Kontroller at fotregulatoren er av typen ”FR5” 
(se på undersiden av fotregulatoren) før du kobler den til.
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	
et	vegguttak.	

3.	 Slå	på	maskinen	og	lyset	ved	å	sette	I/O-
bryteren	til	I	(C).
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Oppbevaring 
1.	 Sett	hovedbryteren	I/0	på	“0”	(C).
2.	 Trekk	først	ut	ledningen	fra	kontakten	i	veggen,	

og	deretter	fra	maskinen	(B).
3.	 Trekk	fotregulatorledningen	ut	av	maskinen	

(A).	Vikle	inn	fotregulatorledningen	og	legg	den	
inn	i	åpningen	på	undersiden	av	fotregulatoren.	

4.	 Legg	alt	tilbehøret	i	tilbehørsskuffen.	Skyv	
skuffen	på	maskinen	rundt	friarmen.	

5.	 Plasser	fotregulatoren	i	åpningen	over	friarmen.
6.	 Sett	på	dekseln.

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

Friarm
For	å	bruke	friarmen	må	du	fjerne	tilbehørsskuffen.	
Når	skuffen	er	festet	på,	er	det	en	krok	som	holder	
den	låst	til	maskinen.	Fjern	skuffen	ved	å	skyve	den	
til	venstre.

Trådkniv
For	å	bruke	trådkutteren,	dra	tråden	fra	baksiden	og	
framover,	som	vist.	

Elektronisk kneløfter (720)
Maskinen	leveres	med	en	automatisk	kneløfter	slik	
at	du	kan	regulere	høyden	på	trykkfoten.	
Sett	kneløfteren	inn	i	det	respektive	hullet	på	
maskinen.	Den	flate	siden	må	vende	oppover.	Juster	
den	rektangulære	platen	på	kneløfteren	inntil	den	er	
i	en	komfortabel	posisjon	for	deg	(A).	
Hvis	du	presser	kneløfteren	mot	høyre,	vil	
trykkfoten	heve	seg.	Nå	kan	du	føre	stoffet	med	
begge	hender.
For	å	fjerne	kneløfteren	drar	du	den	bare	ut	av	
hullet.
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Liten snellestopper

Hovedspolepinne i stående stilling

Stor snellestopper

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	snellestopper	og	trådsnellen	på	snellestiften.	
Sørg	for	at	tråden	hasples	av	snellen	mot	klokken	og	
sett	på	en	snellestopper	til.	
Merk: Ikke alle trådsneller er laget på samme måte. 
Dersom du opplever problemer med tråden, kan du prøve 
å snu snellen motsatt vei eller sette den i stående stilling.
Bruk	en	snellestopper	som	er	litt	større	enn	
trådsnellen.	Hvis	du	bruker	en	liten	trådsnelle,	
bruker	du	en	mindre	snellestopper	foran	snellen.	
Hvis	du	bruker	en	stor	snelle,	plasserer	du	en	stor	
snellstopper	foran	snellen.
Den	flate	siden	av	snellestopper	skal	trykkes	
fast	mot	snellen.	Det	skal	ikke	være	noen	åpning	
mellom	snellestopperen	og	trådsnellen.	

Stående stilling
Hev	snellestiften	til	stående	stilling.	Sett	på	den	
store	snellestopperen	og	plasser	snellefilt	under	
trådsnellen.	Dette	forhindrer	at	tråden	vikles	av	for	
fort.	
Ikke	plasser	en	snellestopper	over	spolepinnen	
ettersom	dette	vil	hindre	at	den	roterer.
Merk: Når snellestiften brukes i stående stilling, kan det 
være du må justere trådspenningen manuelt.

Ekstra snellestift
Den	ekstra	snellestiften	brukes	ved	spoling	fra	en	
annen	trådsnelle,	eller	for	snelle	nummer	to	når	du	
syr	med	tvillingnål.
Hev	den	ekstra	snellestiften.	Sett	på	den	store	
snellestopperen	og	legg	en	filtbit	under	trådsnellen.	

Ekstra spolepinne og hovedspolepinne i stående stilling.
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Træ maskinen
Kontroller	at	trykkfoten	og	nålen	er	i	øverste	
stilling. 
1.	 Sett	trådsnellen	på	snellestiften	og	sett	på	en	

passende	snellestopper.
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	inn	i	trådlederen	forfra	og	bakover	

(A).	Pass	på	at	tråden	klikker	på	plass.	Før	
deretter	tråden	under	trådlederen	(B)	på	
trådspenningsskiven	(C).	

3.	 Dra	tråden	nedover	høyre	spalte	og	deretter	
oppover	venstre	spalte.

4.	 Før	tråden	fra	høyre	og	inn	i	tildrageren	(D),	
ned	venstre	spalte	og	bort	til	trådlederen	(E).	

5.	 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.	
1.	 Senk	trykkfoten.
2.	 Bruk	håndtaket	til	å	dra	nålitræeren	helt	ned.	

Kroken	på	nålitræeren	(G)	svinger	gjennom	
nåløyet.

3.	 Tråden	skal	gå	bak	kroken	(F)	og	så	under	
trådkroken	(G).

4.	 La	nålitræeren	svinge	forsiktig	tilbake.	Kroken	
trekker	tråden	gjennom	nåløyet	og	danner	en	
løkke	bak	nålen.	Trekk	ut	løkken	bak	nålen.

Merk: Nålitræeren er utformet for å brukes sammen med 
70-120-nåler. Du kan ikke bruke nålitræeren til 60-nål 
eller mindre, eller til vingnål, tvillingnål eller trillingnål. 
I tillegg finnes det noe tilbehør (tilleggsutstyr) som krever 
at nålen træs manuelt.
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Træ i tvillingnålen
Erstatt	synålen	med	en	tvillingnål.	Kontroller	at	
trykkfoten	og	nålen	er	i	øverste	stilling.	
1.	 Sett	trådsnellen	på	snellestiften	og	sett	på	

en	passende	snellestopper.	Hev	den	ekstra	
snellestiften.	Sett	på	den	store	snellestopperen	
og	en	filtbit.	Plasser	den	andre	tråden	på	
snellestiften.

Merk: Hold trådene med begge hender for å hindre at de 
blir slakke mens du trær. Da kommer trådene ordentlig 
på plass i itræingsruten.
2.	 Dra	trådene	inn	i	trådlederen	forfra	og	bakover	

(A).	Pass	på	at	trådene	klikker	på	plass.	Før	
deretter	trådene	under	trådlederen	(B)	på	
trådspenningsskiven	(C).	

3.	 Dra	tråden	nedover	høyre	spalte	og	deretter	
oppover	venstre	spalte.	Sjekk	at	du	fører	én	
tråd	mot	venstre	og	én	tråd	mot	høyre	side	av	
spenningsskiven	(F).

4.	 Før	trådene	fra	høyre	og	inn	i	tildrageren	(D),	
og	ned	i	venstre	spalte.	Pass	på	at	en	av	trådene	
er	inni	trådlederen	(E)	og	den	andre	utenfor.	
Pass	på	at	trådene	ikke	snurres	sammen.

5.	 Træ	nålene.
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: Tykkelsen og den uregelmessige overflaten på 
spesialtråder som for eksempel metalltråder vil øke 
friksjonen på tråden. Når trådspenningen reduseres, er 
det mindre risiko for at nålen brekker.
Merk: Ikke bruk asymmetriske tvillingnåler (G) siden de 
kan skade symaskinen.

Trådsensor
Når	det	er	lite	tråd	igjen	på	spolen,	stopper	
maskinen	og	du	vil	få	opp	en	dialogboks	på	
skjermen.	Bytt	ut	med	en	full	spole	og	fortsett	
syingen.
Merk: Når spolen er nesten tom, vises dialogboksen for 
lite undertråd på skjermen. Du kan fortsette å sy uten å 
lukke dialogboksen til undertråden er helt oppbrukt. 
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Spole spolen
Spole fra liggende stilling
1.	 Sett	en	tom	spole	på	spolespindelen	med	logoen	

opp.	Bruk	kun	originale	PFAFF®-spoler	sammen	
med	denne	modellen.	

2.	 Sett	trådsnellen	på	spolen	i	liggende	stilling.	
Skyv	snellestopperen	helt	inntil	spolen.

3.	 Dra	tråden	inn	i	trådleder	(A)	forfra	og	bakover.	
Før	undertråden	mot	klokka	over	trådlederen 
(B),	deretter	gjennom	spoletrådlederen	(C)	på	
baksiden.	

 Merk: Kontroller at tråden dras godt til på innsiden 
av trådstrammeren for riktig trådspenning.

4.	 Træ	gjennom	sporet	i	spolen	(D)	innenfra	og	ut.
5.	 Skyv	spolespindelen	til	høyre	for	å	spole.	Det	

vises	en	melding	på	skjermen	om	at	spoling	
er	aktivert.	Bruk	glidebryteren	i	dialogboksen	
dersom	du	vil	justere	spolehastigheten.	Start	
spolingen	ved	å	trå	på	fotregulatoren	eller	
trykke	på	Start/Stop.	

	 Spolen	stopper	når	den	er	full.	Slipp	ut	
fotregulatoren	eller	trykk	på	Start/Stop	for	å	
stoppe	spolemotoren.	Dialogboksen	lukkes	
når	du	skyver	spolespindelen	til	venstre.	Fjern	
spolen	og	kutt	tråden	med	trådkniven	(F).	

Spole mens maskinen er trædd
Kontroller	at	trykkfoten	og	nålen	er	i	øverste	
stilling.	Trekk	tråden	ut	av	nålen,	for	å	hindre	at	
nålen	bøyes.
Før	tråden	opp	fra	trådlederen	(E),	opp	gjennom	
venstre	spalte	og	gjennom	spoletrådlederen	(C).	
Følg	så	trinn	4	og	5	over.
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Sette inn spolen
1.	 Ta	av	spoledekselet	ved	å	skyve	det	mot	deg.
2.	 Plasser	spolen	i	spolekapselen	slik	at	logoen	

vender	opp	og	tråden	ligger	til	venstre	for	
spolen.	Spolen	vil	da	rotere	mot	klokken	når	du	
drar	ut	tråden.

3.	 Sett	fingeren	på	spolen	slik	at	den	ikke	roterer,	
samtidig	som	du	drar	tråden	stramt	til	høyre	og	
deretter	til	venstre	inn	i	spennfjæren	(A)	til	den	
klikker på plass.

4.	 Fortsett	å	træ	rundt	(B)	og	til	høyre	for	
trådkniven	(C).	Sett	dekselet	på	plass.	Trekk	
tråden	til	venstre	og	kutt	den.

Spoledekselet kan brukes som forstørrelsesglass.

IDT™-system (integrert dobbel 
transportør)
Symaskinen	PFAFF®	har	den	ideelle	løsningen	når	
du	ønsker	å	sy	nøyaktig	på	alle	typer	stoffer:	den	
integrerte	doble	transportøren,	IDT™-systemet.	Som	
på	industrimaskiner	transporterer	IDT™-systemet	
stoffet	over	og	under	samtidig.	Stoffet	transporteres	
nøyaktig,	noe	som	forhindrer	at	stoffet	rynker	eller	
strekker	seg	når	du	syr	på	tynne	stoffer	som	silke	og	
rayon.	Den	doble	transporteringen	til	IDT™-systemet	
forhindrer	at	stofflagene	i	et	quiltearbeid	forskyver	
seg	mens	du	syr,	og	sørger	enda	bedre	samsvar	når	
du	syr	rutete	eller	stripete	stoffer.

Koble inn IDT™-systemet
Viktig: Til alt sømarbeid med IDT™-systemet brukes 
trykkføtter som er delt midt bak (A).
Hev	trykkfoten.	Trykk	IDT™-systemet	nedover	til	
det	lukkes	fast.

Koble ut IDT™-systemet
Hev	trykkfoten.	Hold	IDT™-systemet	med	to	fingre	
på	det	riflete	området.	Dra	IDT™-systemet	nedover,	
dra	det	deretter	fra	deg	og	løsne	IDT™-systemet	ved	
å	skyve	det	sakte	oppover.
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Skifte trykkfoten
Fjerne trykkfoten
Dra	trykkfoten	nedover	til	den	løsner	fra	
trykkfotholderen.	

Feste trykkfoten
Tilpass	pinnene	på	foten	til	mellomrommet	under	
trykkfotholderen.	Press	oppover	til	foten	er	på	plass.
Du	kan	også	bruke	trykkfotens	opp/ned-knapper	
for	å	heve	eller	senke	trykkfotholderen.	Plasser	
trykkfoten	under	trykkfotholderen	slik	at	pinnene	
på	foten	smekker	på	plass	i	holderen	når	den	
senkes.

Skifte nålen
1.	 Bruk	hullet	i	multifunksjonsverktøyet	til	å	holde	

nålen på plass.
2.	 Løsne	nålskruen.
3.	 Fjern	nålen.	
4.	 Sett	i	ny	nål	ved	hjelp	av	

multifunksjonsverktøyet.	Skyv	opp	den	nye	
nålen,	med	den	flate	siden	fra	deg,	til	den	støter	
i	mot.

5.	 Fest	nålskruen	så	stramt	som	mulig.

Bytt til stingplate for rettsøm
1.		 Ta	av	trykkfoten	og	fjern	spoledekselet.	
2.		 Kontroller	at	transportøren	er	senket.	Plasser	

skrutrekkeren	under	stingplaten	som	vist	på	
bildet,	og	drei	forsiktig	på	skrutrekkeren	for	å	
løsne stingplaten.

3.		 Når	transportøren	er	senket,	plasserer	du	
stingplaten	for	rettsøm	slik	at	den	passer	inn	i	
åpningen	på	baksiden	(D).	Trykk	stingplaten	
for	rettsøm	ned	til	den	klikker	på	plass.	Sett	på	
spoledekselet.
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Senke transportøren (710)

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

Stretchnål (B)
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.

Brodernål (C)
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.

Denimnål (D)
Denimnåler	har	en	skarp	spiss	for	å	komme	
igjennom	kraftige,	ikke-elastiske	stoffer	uten	å	bøye	
nålen.	Brukes	til	kanvas,	denim,	mikrofiber.

Vingnål (E)
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: Bytt nålen ofte. Bruk alltid en rett nål med skarp 
spiss (F).
En ødelagt nål (G) kan gjøre at sting hoppes over, nålen 
brekker eller tråden ryker. En ødelagt nål kan også skade 
stingplaten.
Ikke bruk asymmetriske tvillingnåler (H), da dette kan 
skade symaskinen.

Du	kan	senke	transportøren	ved	å	skyve	bryteren	
foran	på	symaskinen	til	venstre.	Skyv	bryteren	til	
høyre	for	å	løfte	transportøren.
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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	fiber:	rayon,	
polyester,	akryl	eller	metall.	Disse	trådene	skaper	et	
jevnt	og	blankt	utseende,	og	brukes	til	broderier	og	
annen	dekorsøm.

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.
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.

Stabiliseringer
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
Vannløselig	stabilisering	legges	oppå	stoffet	ved	
dekorering/brodering	av	veluriserte	stoffer	og	
stoffer	med	løkker	som	for	eksempel	frotté.	Når	
du	broderer	hullsøm	skal	den	ligge	under	stoffet.	
Legg	syprosjektet	i	vann	for	å	løse	opp	overflødig	
stabilisering.	Den	er	tilgjengelig	i	ulike	tykkelser.

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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USB port

USB-port
Maskinen	din	har	en	USB-port	hvor	du	kan	koble	til	
en	USB-pinne.	
Merk: Kontroller at USB-pinnen du bruker, er av 
formatet FAT32.

Koble til og fra en USB-port
Sett	inn	en	USB-pinne	i	porten.	USB-kontakten	kan	
bare	settes	inn	én	vei	–	ikke	tving	den	inn	i	porten!
Trekk	USB-pinnen	forsiktig	rett	ut	når	du	skal	fjerne	
den.
OBS! Ta ikke bort USB-sticken når den fremdeles er 
aktiv.

Hvordan oppdatere maskinen
Sørg	for	å	sjekke	websiden	på	www.pfaff.com	og/
eller	kontakte	en	autorisert	PFAFF®-forhandler	
i	nærheten	dersom	du	vil	ha	oppdateringer	og	
oppgraderingen	til	maskinen	din,	samt	en	oppdatert	
bruksanvisning.

Instruksjoner for oppdatering
•		 Gå	til	nettstedet	til	PFAFF®	på	www.pfaff.com	 

og	finn	symaskinen	din.	Her	finner	du	
oppdateringer	til	maskinen.	

•		 Last	ned	og	pakk	ut	oppdateringsprogramvaren	
til	en	USB-pinne.

•		 Forsikre	deg	om	at	maskinen	er	slått	av.	
Sett	inn	USB-pinnen	som	inneholder	den	
nye	programvareversjonen,	i	USB-porten	på	
maskinen.	

•	 Hold	inne	reverstasten	og	slå	på	maskinen.
•		 Oppdateringen	startes	automatisk,	og	du	kan	

slippe	reverstasten	når	fremdriftslinjen	vises.
 Merk: Det kan ta opptil ett minutt før 

fremdriftslinjen vises og du kan slippe reverstasten.
•		 Når	oppdateringen	er	fullført,	startes	

maskinen	på	nytt	automatisk.	Kontroller	
versjonsnummeret	for	programvaren	i	
innstillingsmenyen.	

Reverstast
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3:2

M
as

ki
ni

nn
st

ill
in

ge
r o

g 
ta

st
er

Valgmeny

Innstillingsmeny

Hurtighjelp

Speilvending sideveis

Speilvending i lengden

Slett

Berøringsskjerm
Berøringsskjermen på PFAFF®-symaskinen er veldig enkel å jobbe med. Bare trykk på den med 
pekepinnen eller fingrene dine for å gjøre et valg.  Nedenfor beskrives berøringsskjermen ved siden av 
berøringsskjermen i farger på PFAFF®. Dette området endrer ikke utseende når du veksler mellom ulike 
moduser.

Berøringsskjerm – oversikt

Valgmeny
Trykk på dette ikonet for å åpne valgmenyen. I 
valgmenyen kan du velge sømmer, sømskrifttyper, 
åpne Personlige filer eller en USB-enhet.

Innstillingsmeny 
Trykk på dette ikonet for å åpne innstillingsmenyen. 
I dette vinduet kan du endre standardinnstillingene 
og justere maskininnstillingene og syinnstillingene 
manuelt. Du finner også maskininformasjon i 
innstillingsmenyen.

Hurtighjelp
Maskinen har innebygget hurtighjelp som gir 
deg øyeblikkelig informasjon om alt du ser på 
berøringsskjermen. Trykk på hurtighjelpikonet for 
å aktivere hurtighjelpen. Et spørsmålstegn vises 
på berøringsskjermen i farger på PFAFF®. Trykk 
på ikonet, teksten eller den delen av området du 
ønsker informasjon om. En dialogboks vil komme 
med en kort forklaring. Trykk på OK i dialogboksen 
for å lukke hurtighjelpen. 

Speilvending sideveis
Speilvend en søm eller sekvens horisontalt ved å 
trykke på ikonet for speilvending sideveis.

Speilvending i lengden
Speilvend en søm eller sekvens vertikalt ved å 
trykke på ikonet for speilvending i lengden.

Slett
Trykk på sletteikonet når du vil slette en søm, 
sekvens eller mappe. Dersom du sletter en 
mappe, slettes også alle filene inni den. Hold 
inne sletteikonet for å slette alle filer og mapper i 
gjeldende mappe.
Merk: Du kan ikke slette innebygde sømmer eller 
skrifttyper.
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Innstillingsmeny
I innstillingsmenyen kan du endre standardinnstil-
lingene og justere maskininnstillingene og syinnstil-
lingene manuelt.
Trykk på ikonene for å aktivere en funksjon eller for 
å åpne en liste med valgalternativer. Innstillingene 
lagres selv når du slår av maskinen. 

Maskininnstillinger 
Språk
Trykk på språkikonet for å vise tilgjengelige språk. 
Velg ønsket språk ved å trykke på det i listen. 

Gjenta lyd
Når funksjonen er aktivert, gjentas signalet for 
advarsler og varslingsdialogbokser helt til det 
avbrytes.

Låse skjermen
Hvis det er mulighet for at du kan komme borti 
skjermen og dermed endre søm eller innstilling 
mens du syr, kan du låse skjermen.
Når denne funksjonen er aktivert, låses skjermen ti 
sekunder etter siste berøring. Skjermen forblir låst 
til du trykker på OK.

Kalibrere berøringsskjermen
Berøringsskjermen kan kalibreres for hver enkelt 
bruker. 
Trykk på kalibreringsikonet for å åpne et eget 
skjermbilde for kalibrering av berøringsskjermen 
i farger på PFAFF®. Følg instruksjonene på skjermen 
for å kalibrere.

Dialogboks for valg av språk

Maskininnstillinger
Syinnstillinger

MaskininformasjonInnstillingsmeny

Dialogboks for låsing av skjerm
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Syinnstillinger
Tvillingnål
Trykk på tvillingnålikonet for å åpne en liste over 
tvillingnålutvalg. Når du har valgt størrelsen på 
nålen, begrenses bredden for alle stingene i forhold 
til nålstørrelsen for å hindre at nålen brekker. 
Innstillingen holder seg slik helt til du velger vekk 
tvillingnålbredden. 
Stingbredden på den valgte sømmen justeres 
automatisk, slik at den passer til tvillingnålen. 
Dersom du velger en søm som er for bred for 
tvillingnålstørrelsen, kommer det opp en advarsel. 
Velg ”av” i tvillingnållisten for å velge bort 
tvillingnål og gå tilbake til vanlig søm.

Sikring sømbredde
Velg denne funksjonen når du bruker en trykkfot 
eller stingplate for rettsøm, for å låse nålen i 
senterposisjonen for alle sting. Denne funksjonen vil 
forhindre at nålen eller stingplaten blir ødelagt.

Når du slår på symaskinen med disse innstillingene 
aktivert, og for hvert sømvalg bortsett fra rettsøm, 
vil en dialogboks informere deg om at den er stilt 
inn til rettsøm. Velg vekk sikring sømbredde for å 
gå tilbake til normal sying.

Merk: Tvillingnål og sikring sømbredde kan ikke brukes 
samtidig.

Trykkfotpress
I enkelte tilfeller må du kanskje justere 
trykkfotpresset. Spesialteknikker eller tykke stoffer 
kan kreve noe justering. Dess høyere nummer, dess 
mer press vil stoffet trenge.

Automatisk trykkfotløfter
Når dette er valgt, er automatisk trykkfotløfter 
aktivert. Trykkfoten heves til dreiehøyde når du for 
eksempel stopper med nålen i ned-posisjon. Når 
denne er valgt vekk, vil trykkfoten være senket, selv 
om maskinen stopper mens nålen er nede.

Trådkutter for sying
Når dette alternativet er valgt, kuttes trådene 
automatisk i følgende situasjoner:
• Ved kuttekommandoer i sømmer og sekvenser.
Hvis dette er valgt vekk, blir ikke tråden kuttet 
automatisk.
Merk: Velg vekk dette alternativet når du bruker 
ekstrautstyr som er festet i de to hullene i stingplaten 
rett over spoledekselet, for å forhindre skade på 
den automatiske trådkniven som er plassert under 
stingplaten.

Symbol for sikring sømbredde

Symbol for tvillingnål

Liste over tvillingnålbredde

Hjul for 
trykkfotpress
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Maskininformasjon
Kategorien Maskininformasjon inneholder 
opplysninger om programvareversjon, hvor 
mye ledig plass det er på maskinen samt 
lisensinformasjon.

Vanlige ikoner
Det er noen ikoner og funksjoner som brukes ofte 
på skjermen. De vanligste beskrives under. 

Rullefelt
Trykk og dra i rullefeltet for å bla oppover/nedover 
og finne flere tilgjengelige alternativer.

Trykk og hold inne
Noen ikoner har flere funksjoner, og er markert 
med en pil i nedre høyre hjørne. Trykk og hold inne 
ikonet for å få tilgang til disse funksjonene. 

OK og Avbryt
Ikonene OK og avbryt brukes til å bekrefte 
innstillinger og valg. De brukes også til å lukke 
fullskjermvisninger.
Trykk på avbryt dersom du vil avbryte en pågående 
prosess. Trykk på OK for å fortsette.

OK

Avbryt

Trykk og hold inne

Rullefelt
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Taster og indikatorer
Bytte mellom trykkfot opp og ekstra løft
Trykk på denne tasten for å heve trykkfoten. Trykk 
på denne tasten for å heve trykkfoten. Dersom du 
trykker på tasten én gang til, heves trykkfoten til 
ekstraløft-stilling og nålen heves til øverste stilling.

Bytte mellom trykkfot ned og dreie
Trykk på denne tasten for å senke trykkfoten helt 
ned. Trykk på knappen en gang til for å heve 
trykkfoten til dreiehøyde. Trykkfoten senkes 
automatisk når du begynner å sy.

Starte søm på nytt 
Når du stopper syingen midt i en søm, trykker 
du på start søm på nytt for å gå tilbake til 
starten av sømmen igjen, uten å måtte stille inn 
spesialinnstillinger som du har gjort, på nytt. 
Dersom du trykker på starte søm på nytt mens 
du syr, vil sømmen gjøres ferdig, deretter stopper 
maskinen. 

Hastighetskontroll 
Denne funksjonen gjør at du lett kan redusere 
syhastigheten. Ved et trykk, halverer du hastigheten. 
Trykk på knappen igjen for å komme tilbake til 
normal hastighet. Hold knappen inne og bruk 
glidebryteren hvis du vil velge mellom de 4 
forskjellige hastighetene. 

Du kan endre hastigheten på maskinen. Hold 
inne tasten for hastighetskontroll for å åpne en 
dialogboks. Angi ønsket hastighet ved hjelp av 
glidebryteren, og lukk deretter dialogboksen. Neste 
gang du trykker på tasten for hastighetskontroll, vil 
farten reduseres til grensen du har valgt. Grensen 
vises øverst til venstre på skjermen. Fortsett syingen 
uten å lukke dialogboksen. 

Umiddelbar festing av tråden 
Dersom du trykker på umiddelbar festing når du 
syr, vil maskinen sy et par festesting og så stoppe 
automatisk. 
Ved å trykke på feste-knappen en gang til mens 
handlingsindikatoren lyser, vil funksjonen slåes av. 
Funksjoner for festing kan programmeres, se side 
4:10.

Nålstopp oppe/nede 
Trykk på denne tasten for å bevege nålen opp eller 
ned. Den innstilte nålstopp-posisjonen endres 
samtidig. Når nålestopp nede er aktivert, lyser 
indikatoren under tasten, nålen stopper nede og 
trykkfoten heves til dreiehøyde.
Du kan også trå forsiktig på fotregulatoren for å 
heve eller senke nålen.
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Reversknapp
Indikator for bakoversøm Handlingsindikator

Starte/stoppe:

Bytte mellom trykkfot opp og ekstra løft

Trådkutter

Bytte mellom trykkfot ned og dreie

Starte søm på nytt
Umiddelbar festing av tråden

Nålstopp oppe/nede
Valg for hastighet
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Starte/stoppe 
Trykk på denne tasten når du vil starte og stoppe 
maskinen uten å bruke fotregulatoren. Trykk på 
knappen én gang for å starte og en gang til for å 
stoppe.

Trådkutter 
Trykk for å kutte både over- og undertråden 
umiddelbart.
Dersom du trykker på denne knappen mens du 
syr, syr maskinen ferdig stinget og kutter trådene 
før nålen går videre til startposisjon for neste sting. 
Maskinen fester tråden, kutter over- og undertråden 
og hever trykkfoten og nålen.
Trådkutterfunksjonen kan programmeres, se 
side 4:10.

Merk: Trykkfoten heves ikke etter trådkutting 
hvis automatisk trykkfotløfter er deaktivert i 
innstillingsmenyen.
Du kan avbryte trådkuttefunksjoner i innstillingsmenyen.

Reverstast 
Trykk på tasten 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. Bakoversømsindikato-
ren lyser opp når du trykker på reverstasten.
Bakoversøm brukes også når du syr manuelle 
knapphull, stoppesømmer, programmerte fester og 
spisse plattsømmer.

Indikator for bakoversøm 
Indikatoren for bakoversøm lyser opp dersom 
du trykker på reversknappen når du skal sy 
bakoversøm. Den vil også lyse opp dersom du syr 
permanent bakoversøm.

Handlingsindikator 
Handlingsindikatoren lyser for å indikere at en 
handling må utføres, for eksempel avsmalning. 
Indikatoren lyser helt til handlingen er utført.

Reversknapp
Indikator for bakoversøm Handlingsindikator

Starte/stoppe:

Bytte mellom trykkfot opp og ekstra løft

Trådkutter

Bytte mellom trykkfot ned og dreie

Starte søm på nytt
Umiddelbar festing av tråden

Nålstopp oppe/nede
Valg for hastighet
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Symodus
I symodus kan du velge hvilke sømmer du vil bruke, og justere og sy de valgte sømmene. Sømmen 
du har valgt, vises i full størrelse i sømfeltet. Anbefalinger og maskininnstillinger vises øverst på 
berøringsskjermen. 
Hver modus på fargeberøringsskjermen på PFAFF® har sin egen fargesammensetning. Det gjør det enklere 
å navigere og bruke maskinen.

Startvisning
Oppstartsskjermbildet vises når du slår på maskinen, deretter åpnes symodus. 

Symodus – oversikt

Lagre i 
Personlig meny

Festesting

Syfunksjoner

Sekvensering

FrihåndsvalgAnbefalt trykkfot

Hastighets
kontroll, symbol

Valgt sømnummer
Stingbredde/ 

sømplassering

Trådspenning
Stinglengde/ 
stingtetthet

IDT™system anbefales brukt Tvillingnål / sikring sømbredde aktivert (720)
Bruk av stabilisering anbefales (720)

Merk: Det kan være at alle symboler og ikoner kan ikke vises samtidig.

Stitch Creator™
funksjonen (720)

Valgmeny

Innstillingsmeny

Hurtighjelp
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Valgmeny
Trykk på valgmeny-ikonet til venstre for å åpne 
valgmenyen. Til høyre på valgmenyen er det 
en valglinje. Her finner du ikoner for sømmer, 
sømskrifttyper, personlige filer og USB-enhet. Les 
mer om personlige filer og USB-enheten i kapittel 7.
Når en søm eller en skifttype er valgt, lukker 
valgmenyen seg automatisk. En valgt sømskrifttype 
åpnes i sekvenseringsvinduet. 

Velge en søm
Velg en søm ved å trykke på den ønskede sømmen 
på skjermen. Bruk rullefeltpilene til å bla gjennom 
listen over sømmer. 
Trykk på sømkategori-ikonet for å vise alle 
kategoriene. For hver kategori er det to eller flere 
underkategorier. Forskjellige sømmer vil vises i 
hver underkategori. 

Velge en skrifttype
Du kan lage tekst med sømskrifttyper. Åpne 
valgmenyen for å laste en skrifttype. Velg 
skrifttyper fra valglinjen. Maskinen inneholder 
fire innebygde skrifttyper. Tallet til høyre for hver 
skrifttype angir skriftstørrelsen. Velg en skrifttype 
ved å trykke på den. En valgt sømskrifttype åpnes i 
sekvensering. Les mer om sekvensering i kapittel 5.

Sømmer
Sømskrifttyper

Personlige filer
USBenhet

Avbryt

PiltasterSømkategori

Kategori

Underkategori

Valgmeny

Sømskrifttyper
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Søminnstillinger
Maskinen vil selv stille inn de beste innstillingene 
for hver valgt søm. Du kan selv justere den valgte 
sømmen. 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 en justert søm i en 
personlig meny for å beholde justeringene.
For enkelte sømmer kan du endre mer enn én 
innstilling i hver innstillingskontroll. Dette angis 
med et knappesymbol i midten av kontrollen. 
Trykk på knappesymbolet for å veksle mellom ulike 
søminnstillinger. 
Hvis en søm kan balanseres, vil du se et hold inne-
symbol nede i venstre hjørne i midten av kontrollen. 
Hold inne knappesymbolet for å åpne innstilling av 
balanse.
Merk: Enkelte sømmer kan balanseres, men ikke veksle 
mellom to søminnstillinger (bredde/plassering og/
eller lengde/tetthet) Dersom du trykker og holder inne 
et knappesymbol én gang, endrer ikke sømkontrollen 
utseende. Dette indikerer at den valgte sømmen ikke kan 
veksle mellom de to søminnstillingene.
Merk: Dersom du prøver å overskride minimums eller 
maksimuminnstillingene, vil du høre en varsellyd. 
Standardverdien vises i hvitt. Endrede verdier vises i 
grønt.

Stingbredde
Øk eller reduser stingbredden ved hjelp av + og -. 
Tallet over kontrollen viser stingbredde i mm. 

Sømplassering
Ved bruk av enkelte sømmer vises sømplasseringsi-
konet i stedet for stingbreddekontrollen. Bruk + til å 
flytte nålen til høyre og - til å flytte nålen til venstre. 
Tallet over kontrollen viser nålstillingen i mm i 
forhold til midtre nålstilling. Maskinen har 37 nålstil-
linger for rettsømmer. 
Det er mulig å endre nålstilling for alle sømmer som 
er mindre enn 9 mm brede. Trykk på knappesym-
bolet i midten av bredde-/plasseringskontrollen 
for å veksle mellom stingbredde og sømplassering. 
Sømplasseringen kan kun endres innenfor maksimal 
tillatt stingbredde. Hvis du endrer posisjonen, be-
grenser dette også justeringen av stingbredden.

Stingbredde

Sømplassering

Stingbredde/sømplassering
Stinglengde/stingtetthet

Trykk og 
hold inne

Knappe
symbol
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Stingtetthet

Stinglengde
Øk eller reduser stinglengden ved hjelp av + og 
-. Tallet over kontrollen viser stinglengden i mm. 
Dersom du øker lengden på et sikksakksting eller 
et sting i en pyntesøm, blir hele sømmen lengre. 
Dersom du øker lengden på sting i plattsømmer 
hvor tettheten kan justeres, vil hele sømmen bli 
lengre. Tettheten vil likevel være den samme.

Stingtetthet
Stingtetthetskontrollen justerer tettheten (hvor 
nære stingene som utgjør hele sømmen skal være 
hverandre). Tettheten virker ikke inn på lengden på 
hele sømmen. 
Trykk på + for å øke tettheten. Trykk på - for 
å minke tettheten. Tallet over kontrollen viser 
avstanden mellom stingene i plattsømmen i mm.
Merk: Dette brukes ofte med spesialtråd og hvis du ønsker 
en mindre tett plattsøm.

Balanse
Når du syr på spesielle stoffer eller bruker en 
spesiell teknikk, kan det være at du må justere 
balansen noe. Hvis en søm kan balanseres, vises et 
hold inne-symbol i sømkontrollene. 
For best mulig resultat, sy først en prøve på stoffet 
du skal bruke. Trykk og hold inne stinglengde/
stingtetthet-kontrollen for å aktivere balanse 
forover/bakover. Trykk og hold inne stingbredde/
sømplassering-kontrollen for å aktivere sideveis 
balanse (720). Bruk + og - til å justere balansen for 
sømmen.
Merk: Knapphull kan også balanseres. Balanse forover/bakover

Stinglengde

Balansere sideveis (720)
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Trådspenning
Maskinen stiller automatisk inn den beste 
trådspenningen for den valgte sømmen. 
Trådspenningen kan justeres for spesialtråd, samt 
for spesielle teknikker eller stoffer. Trykk på + for å 
øke spenningen og - for å minke.

Korrekt og ukorrekt 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 (A).
Dersom undertråden vises på oversiden av stoffet, 
er spenningen for stram. Reduser spenningen på 
overtråden (B).
Dersom overtråden vises på oversiden av stoffet, 
er spenningen for løs (C). Øk spenningen på 
overtråden.
For knapphull og pyntesømmer bør overtråden 
være synlig på undersiden av stoffet (C). Reduser 
trådspenningen slik at overtråden vises på baksiden 
av stoffet.

Speilvending
Speilvend en søm eller sekvens horisontalt ved å 
trykke på ikonet for speilvending sideveis. Trykk på 
ikonet for speilvending i lengden for å speilvende 
motivet vertikalt.
Merk: Knapphull kan ikke speilvendes.

Speilvending 
sideveis

Speilvending i 
lengden

Trådspenning
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Lagre i Personlig meny
Lagre en søm ved å trykke på lagre i Personlig 
meny-ikonet i symodus. Lagrede sømmer finner 
du i Personlig meny, kategori 10 (720)/8 (710). 
Hver underkategori i den personlige menyen har 
10 posisjoner hvor du kan lagre dine egne sømmer 
eller sekvenser. Velg underkategorien du vil lagre 
sømmen i. Alle sømmene du har lagret tidligere, 
vises i den personlige menyen.
Du kan bruke rullefeltpilene til å bla gjennom 
de personlige menyene og finne en ledig plass. 
Enhver boks uten en søm er en ledig plass, og kan 
brukes til å lagre den nye sømmen. Bare trykk på 
plasseringen, så lagres sømmen.
Enhver boks med en søm er opptatt. Du kan 
overskrive en tidligere lagret søm. Bare trykk på 
sømmen. En dialogboks vil be deg om å bekrefte 
at du vil overskrive sømmen som allerede er lagret 
der. Avbryt lagringsprosessen ved å trykke på 
avbryt-ikonet. Vinduet for lagring lukkes, og du går 
tilbake til det forrige skjermbildet.

Slette en søm
Dersom du vil slette én søm, trykker du først på 
slettetasten (A). Et uthevet, grønt slettesymbol 
(B) vises nederst til høyre for å angi at sletting er 
aktivert.Trykk deretter på sømmen du vil slette. 
Posisjonen vil slettes. Dersom du vil avbryte 
slettingen før du velger en søm, trykker du på 
sletteikonet (A) én gang til. Hold inne sletteikonet 
for å tømme hele den valgte underkategorien.

Slett (A)
Slettesymbol (B)

Piltaster

Lagre i Personlig meny
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Frihåndsvalg
Alle sømmene på maskinen kan syes med frihånd. 
Slik kan du få kjempeflotte effekter. 
Trykk på ikonet for frihåndsvalg for å åpne et vindu 
hvor du kan velge mellom tre ulike frihåndsvalg. 
Det valgte frihåndsvalget vises øverst på skjermen 
ved et frihåndsvalgsymbol. Bruk hurtighjelpen 
på symbolet for å få informasjon om gjeldende 
innstilling. 
Ved alle typer frihåndssøm senkes transportøren 
automatisk (720) og stoffet må flyttes manuelt.
Merk: Pass på at IDT™systemet er koblet ut.
Les mer om frihåndssøm på side 4:20.

Dynamisk fjærende frihåndsfot 6D
Aktiver for å sette maskinen i dynamisk fjærende 
frihåndsfot-modus for dynamisk fjærende fot 6D 
(valgfritt tilbehør, art.nr. 820991-096). Dynamisk 
fjærende fot måler stofftykkelsen, og heves og 
senkes ved hvert sting for å holde stoffet på plass på 
stingplaten mens du syr.
Merk: Dynamisk fjærende fot 6D anbefales til rettsøm. 
Aktiver sikring sømbredde i maskininnstillingene.

Frihåndssøm med fjærende frihåndsfot
Aktiver for å sette maskinen i frihåndssøm med 
fjærende frihåndsfot-modus for valgfrie fjærende 
trykkføtter. En fjærende fot heves og senkes ved 
hvert sting for å holde stoffet på plass på stingplaten 
mens du syr.
Merk: Valgfrie fjærende trykkføtter kan kjøpes hos din 
nærmeste autoriserte PFAFF®forhandler. 

Frihåndsvalg
Frihåndsvalg, symbol 

Dynamisk fjærende frihåndsfot 6D

Frihåndssøm med fjærende frihåndsfot

Sensormatic frihåndsfot
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Sensormatic frihåndsfot
Aktiver for å sette maskinen i Sensormatic 
frihåndsfot-modus, for eksempel for broder-/
Sensormatic frihåndsfot 6A.
Når du syr frihånd med lav hastighet, vil foten 
heve og senke seg ved hvert sting for å holde stoffet 
på plass på stingplaten mens du syr. Ved høyere 
hastighet vil trykkfoten flyte over stoffet mens du 
syr.
Det kan forekomme at sting hoppes over hvis 
stoffet beveger seg opp og ned med nålen mens du 
syr. Du kan senke trykkfothøyden for å redusere 
mellomrommet mellom trykkfoten og stoffet, og 
unngå å hoppe over sting.
For å justere trykkfothøyden mens du er i denne 
modusen, trykk og hold inne avmerkingsboksen, 
og foreta endringer i dialogboksen.
Merk: Pass på at trykkfothøyden ikke reduseres for mye. 
Stoffet må kunne bevege seg fritt under trykkfoten.
Ikke bruk en fjærende trykkfot dersom Sensormatic 
frihåndsfot er aktivert, da nålen kan skade trykkfoten.

Trykkfothøyde
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Festesting

Festesting i begynnelsen av sømmen

Festesting i slutten av sømmen

Trådkutter

Festesting 
Når du trykker på festestingikonet, åpnes en liste 
hvor du kan velge tre ulike funksjoner: festesting i 
begynnelsen, festesting i avslutningen og trådkutter.
Når du har aktivert innstillingene, kan du skjule 
disse tre ikonene ved å trykke på feste-ikonet 
i alternativlisten igjen. Festestingikonet viser 
innstillingene ved å endre farge på valgt funksjon. 
De vil bli værende aktive til du slår dem av.
Merk: For å feste med én gang, trykk på feste med én 
gangknappen på fremsiden av maskinen. 

Sy med festefunksjoner valgt
1. Festestingene i begynnelsen av sømmen sys 

med det samme du begynner å sy.
2. Trykk på reverstasten for å sy festesting i 

slutten av sømmen. Handlingsindikatoren lyser. 
Maskinen fullfører sømmen og fester den.

 Når en trådkutting er programmert, kutter 
maskinen automatisk trådene etter at det er 
sydd festesting i slutten av sømmen. Nålen og 
trykkfoten heves.

 Merk: Bakoversøm aktiveres når du stopper og sy og 
trykker på reverstasten. Indikatoren for bakoversøm 
lyser. Det sys ingen festesting.

 Trykk på reverstasten når du syr bakover for å 
aktivere festesting i slutten av sømmen. Både 
indikatoren for bakoversøm og handlingsindikatoren 
lyser.

 Når du vil sy forover igjen, stopper du 
bakoversyingen og trykker på reverstasten. Ingen 
indikatorer lyser og det sys ingen festesting.

Reverstast
Handlingsindikator

Umiddelbar festing av tråden

Indikator for bakoversøm
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Syprogrammer
Med disse valgene kan du aktivere avsmalning, 
enkle sting og lappeteknikk-programmer. Fortsett 
syingen uten å lukke dialogboksen. 
Merk: Ikke alle programmer kan brukes samtidig. 

Avsmalningsprogram
Avsmalning øker eller minsker stingbredden på 
sømmen når du sy, slik at du kan lage symmetriske 
eller asymmetriske avsmalninger.
Aktiver avsmalning ved å velge et av avsmalnings-
ikonene. Standardvinkelen er på 45 grader. Trykk 
og hold inne et av avsmalningsikonene for å vise 
vinkelvalg for den aktuelle avsmalningen. Velg én 
vinkel for den innledende avsmalningen og den 
samme vinkelen eller en annen for den avsluttende 
avsmalningen. 
Dersom avsmalning deaktiveres og så aktiveres 
igjen, vil vinkelen stilles inn til den forrige valgte 
vinkelen.
Når avsmalning er aktivert på både begynnelsen 
og slutten, og du begynner å sy, vil stingbredden 
starte med 0 mm. Den blir bredere og bredere 
helt til stinget blir så bredt som du har valgt. Sy 
den ønskede lengden, og trykk på reverstasten. 
Bredden reduseres helt til den er 0 mm, og 
handlingsindikatoren lyser helt til avsmalningen er 
ferdig.

Ett enkelt sting (720)
Aktiver programmet for ett enkelt sting ved å 
trykke på ikonet. Ved hjelp av programmet for 
ett enkelt sting kan du bestemme hvor mange 
repetisjoner som skal syes.
Velg antall repetisjoner ved hjelp av ikonene til 
høyre. Antall repetisjoner som er valgt, vises 
mellom + og -. Maskinen stopper automatisk når 
den har sydd repetisjonene.

Avsmalningsprogram

Ett enkelt sting

Lappeteknikkprogram

Velg antall sømrepetisjoner i 
programmet for ett enkelt sting

Sypro
grammer

Dialogboks for avsmalningsprogram

Antall 
repetisjoner

Ett enkelt sting
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Lappeteknikk-program (720)
Med lappeteknikk-programmet kan du 
programmere en bestemt sømlengde som skal 
repeteres. Dette er svært nyttig når du skal quilte.
For å programmere sømlengden, må du 
aktivere lappeteknikk-programmet. Sy den 
ønskede sømlengden, og trykk på reverstasten. 
Handlingsindikatoren lyser helt til sting-
repetisjonene er fullført. Dette angir sømlengden. 
Når du har programmert lappeteknikk-sekvensen, 
blir ikonet for lappeteknikk-program inaktivt. 
Programmet for å sy ett enkelt sting aktiveres 
istedenfor. 

Kombinere programmer for avsmalning og 
lappeteknikk eller ett enkelt sting
Kombinasjon av programmer for avsmalning og 
lappeteknikk eller ett enkelt sting gjør det mulig å 
gjenta en avsmalnet søm med samme lengde. 
Aktiver avsmalning ved å velge et av avsmalnings-
ikonene, og aktiver deretter lappeteknikk ved å 
trykke på ikonet. Følg instruksjonene for avsmal-
ning på forrige side. Når reversknappen trykkes 
inn, lyser handlingsindikatoren helt til avsmalning-
en og den siste sømrepetisjonen er fullført. 
Sømmen er nå programmert, og programmet for ett 
enkelt sting er aktivert. Når du begynner å sy igjen, 
gjentas sømmen automatisk med samme lengde. 
Antall repetisjoner i programmet vises mellom + og 
-. Bruk + og - til å stille inn lengden på sømmen. 
Merk: Avsmalningen er tatt med i repetisjonene som 
vises på skjermen.

Sekvensering 
Trykk på dette ikonet for å åpne sekvensering. I 
sekvensering kan du lage og justere en søm- og 
bokstavsekvens. Les om sekvensering i kapittel 5.

Stitch Creator™-funksjonen (720)
Trykk på dette ikonet for å åpne Stitch Creator™-
funksjonen. Med Stitch Creator™-funksjonen kan 
du lage dine egne 9 mm-sømmer eller redigere 
innebygde sømmer. Hvert enkelt stingpunkt kan 
redigeres. Les om Stitch Creator™-funksjonen i 
kapittel 6.

Ett enkelt sting

Lappeteknikkprogram

Sekvensering
Stitch Creator™funksjonen
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Syteknikker 
Disse teknikkene kan kreve spesielle trykkføtter og 
tilbehør.

Sy i glidelås
Det er ulike måter å sy i glidelås på. Følg 
anvisningene som følger med mønsteret for å oppnå 
best mulig resultat.
For enkelte typer glidelås er det viktig å sy nær 
glidelåstennene. Glidelåsfot 4 kan smekkes på 
trykkfotstangen til venstre eller til høyre, avhengig 
av hvordan du vil sette inn glidelåsen. Angi deretter 
sømplasseringen slik at den sys nær kanten av 
glidelåstennene, ved å bruke én av de tilgjengelige 
37 nålstillingene for rettsøm. 
Merk: Hvis trykkfoten festes på høyre side av 
trykkfotstangen, må nålen bare beveges mot venstre. Hvis 
trykkfoten festes på venstre side av trykkfotstangen, må 
nålen bare beveges mot høyre. 

Sy falder i kraftige stoffer
Når du syr over sømmer i ekstra kraftige stoffer 
eller bukseben i denim, kan trykkfoten tilte idet 
maskinen klatrer over sømmen. 
Når du kommer til det høyeste punktet av sømmen, 
setter du løftebrikken under trykkfoten foran og 
fortsetter å sy til du har kommet forbi bretten. 
Koble inn IDT™-systemet, se side 2:8. Sy den valgte 
faldesømmen til du kommer til den kryssende 
sømmen. Løft trykkfoten og sett løftebrikken 
inn bakfra før du syr over krysspunktet. Når du 
kommer til det tykkeste partiet på stoffet, reduserer 
du syhastigheten. Når du kommer til det høyeste 
punktet av sømmen, setter du løftebrikken under 
trykkfoten foran og fortsetter å sy til du har kommet 
forbi bretten.

Tips! Ved å øke stinglengden kan du oppnå bedre 
resultater når du syr falder på kraftige stoffer.

Venstre side 

Høyre side
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Tre-trinns sikksakksøm
Søm nr. 1.1.7 kan brukes til å kaste over 
trevlekanter. Kontroller at nålen stikkes gjennom 
stoffet på venstre side og kaster over kantene på 
høyre side.
Søm nr. 1.1.7 kan også brukes som en elastisk søm 
som strekker seg når du syr pyjamas, skjørt og 
sportsklær.

Blindfaldsøm
Blindfaldsøm nr. 1.1.14 brukes til å lage usynlige 
falder på skjørt, bukser og interiørtekstiler. Bruk fot 
nummer 3 med IDT™-systemet.
• Gjør ferdig kanten på falden.
• Brett og press sømmonnet på falden mot 

vrangen.
• Brett falden tilbake slik at ca. 3/8" (1 cm) av 

den ferdige kanten stikker ut nedenfor bretten. 
Syprosjektet skal ligge slik at vrangen vender 
opp.

• Legg stoffet under trykkfoten slik at bretten 
løper langs kantføring A.

• Når nålen svinger inn i bretten, skal den treffe 
kanten på stoffet. Hvis stingene er synlige på 
retten, justerer du kantfører A ved å skru på 
justeringsskruen B til stinget som treffer falden, 
bare såvidt er synlig.

Elastisk blindfaldsøm
Elastisk blindfaldsøm nr. 1.1.15 er særlig godt 
egnet til elastiske stoffer, da sikksakkstingene i 
sømmen fører til at sømmen kan strekkes. Falden 
kastes over og sys samtidig. Du trenger ikke kaste 
over trevlekanten først. Dette gjelder for de fleste 
strikkede stoffer.

Blindfaldsøm nr. 
1.1.14

Elastisk blindfaldsøm 
nr. 1.1.15
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Knapphull
Knapphull finner du i kategori 1, underkategori 1.3 
i valgmenyen. 
Merk: Du kan sy knapphull på opptil 50 mm med 
Sensormatic knapphullsfot 5A. Begge sider av 
Sensormaticknapphullet blir sydd i samme retning for et 
jevnere resultat.
Knapphull på over 50 mm sys manuelt i fire trinn med 
trykkfot 5M.
Retningen på stingene som syes blir indikert på 
skjermen, med en pil ved siden av knapphullet.
Dersom du skal sy et knapphull, må du først 
feste på rett fot, og så velge knapphull. For best 
mulig resultat, sy først en prøve på stoffet og 
stabiliseringen du skal bruke.
Merk: Pass på at IDT™systemet er koblet ut.

Feste Sensormatic knapphullsfot
1. Fest Sensormatic knapphullsfot. 
2. Plugg ledningen i kontakten til venstre over 

nålområdet, bak nålitræeren (A).

Sensormatic knapphull
Når du syr et knapphull med Sensormatic 
knapphullsfot, kan du justere åpningslengden slik 
at den er litt større enn størrelsen på knappen. Du 
kan måle knappen med knappelinjalen på lokket.
Juster åpningslengden ved bruk av + og - 
symbolene. Legg stoffet under foten, og pass på at 
den røde pilen er på linje med merkene på foten 
(B). Begynn å sy ved å trykke på fotpedalen eller på 
start/stopp-knappen. Knapphullet syes automatisk 
ferdig. Du kan gjenta knapphullet så mange ganger 
du vil. Åpningslengde
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Manuelt knapphull
For å sy et manuelt knapphull, bruk trykkfot 
5M. Sy den første stolpen så lang som du vil ha 
knapphullet. Trykk på reverstasten. Maskinen syr 
regelsen og den andre stolpen. Når stolpene er like 
lange, trykker du på reverstasten for å sy på den 
andre regelsen.

Gjenta manuelt knapphull
Når du har justert knapphullet, kan du bruke 
knapphullsfunksjonen til å sy et eller flere identiske 
knapphull. Så lenge dette ikonet er valgt, vil 
maskinen gjenta knapphullet om og om igjen. 
Gjenta knapphull er kun tilgjengelig når du syr et 
knapphull manuelt.
Velg vekk ikonet dersom du vil avbryte funksjonen. 

Knapphull med innleggstråd
Knapphull med innleggstråd som sys med 
kantsnorer, er mer stabile, holdbare og ser 
profesjonelle ut.
1. Legg midtpartiet av en lengde med kantsnor 

over metallstangen som stikker ut midt bak på 
fot til manuelt knapphull 5M. Før trådendene 
under og til framsiden av foten. 

2. Fest fot til manuelt knapphull 5M. 
3. Når du har sydd ferdig knapphullet, drar du i 

endene av kantsnoren til trådløkken er skjult 
under knapphullsregelsen.

4. Træ kantsnorene inn på en nål, og dra dem til 
vrangen av plagget. Fest kantsnorene og klipp 
av overflødig tråd.

Gjenta knapphull
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Sy i en knapp
Når du skal sy i en knapp, fjerner du trykkfoten 
og velger sømmen for isying av knapper. 
Transportøren senkes automatisk.
Legg knappen under trykkfotholderen. Bruk 
ikonet for speilvending sideveis for å være sikker 
på at hullene i knappen er justert etter nålens 
bevegelser og at bredden er passe til knappen. Bruk 
om nødvendig stingbreddekontrollen til å endre 
stingbredden, slik at den er justert etter hullene i 
knappen.
Øk eller reduser om nødvendig antall sting som skal 
feste knappen på stoffet. Gjør dette med ikonet for 
knappesting-repetisjoner. Begynn å sy. Maskinen vil 
sy programmet for deg.

Merk: Bruk multifunksjonsverktøyet for å lage en 
flaskehals til knappen. Du kan også bruke en trykkfot for 
å sy på knapper, som kan kjøpes som ekstra tilbehør hos 
din nærmeste autoriserte PFAFF®forhandler.

Stopping
Stopping av små hull eller flenger før de blir større, 
kan redde et klesplagg. Velg en tynn tråd i en farge 
som passer til plagget.
1.  Legg stoff eller stabilisering på plass under 

hullet eller riften i plagget.
2.  Velg en stoppesøm.
3.  Start å sy over hullet på den venstre side.
4.  Når du har sydd ned hele lengden av 

hullet, trykk på revers knappen for å sette 
stinglengden. Maskinen syr stinget automatisk.

5.  Maskinen gjentar som standard stoppingen 
over samme område, bare fortsett å sy. 

 Gjentakelsesikonet utheves, og angir at gjenta-
kelse er aktivert. Trykk på gjentakelsesikonet 
for å deaktivere gjentakelsesfunksjonen.

Gjentakelse av søm
Stingbredde Speilvending sideveis
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Quiltesøm
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. 

Stingplate for rettsøm (720)
Fest stingplaten for rettsøm når du stykker 
quiltearbeidet. Det lille hullet i stingplaten for 
rettsøm støtter stoffet nær nålen, og bidrar til å 
hindre at stoffet blir dratt ned i spoleområdet, særlig 
i begynnelsen og/eller slutten av en søm. 

Lappeteknikk-program (720)
Med lappeteknikk-programmet kan du 
programmere en bestemt sømlengde som skal 
repeteres. Dette er svært nyttig når du skal quilte, 
særlig når du syr stikninger av mange quilteblokker 
i samme størrelse.
Se side 4:12 om hvordan du bruker lappeteknikk-
programmet.

Sy stikninger på forsiden av quiltearbeidet
Klipp ut stoffstykkene til fremsiden av quiltearbei-
det med et sømmonn på ¼" (6 mm). Fest ¼" quilte-
fot med IDT™-systemet. Legg stoffet under foten slik 
at den avklippede kanten er justert etter ytterkanten 
på trykkfotens tå. 
Press sømmen flat for å låse stingene, åpne deretter 
stykkene og press sømmonnet mot den ene siden. 
Press sømmonnet mot den mørkeste delen av stoffet 
der det er mulig. 
Monter stykkene i henhold til instruksjonene i 
mønsteret. Legg fremsiden av quiltearbeidet oppå 
vatteringen og bakstykket. Tråkle lagene med 
knappenåler for å klargjøre til quilting. 

Lappeteknikkprogram
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Quiltearbeid med håndsydd preg
1. Tråkle den ferdige fremsiden av quilten til 

vatteringen og bakstykket.
2. Træ nålen med usynlig tråd. Bruk 

kontrasterende eller matchende rayon- eller 
bomullstråd på spolen.

3. Fest den anbefalte foten som vises i 
syanbefalingene.

4. Koble inn IDT™-systemet.
5. Velg en av quiltesømmene med håndsydd preg, 

2.1.1-2.1.15. Disse sømmene er forhåndsinnstilt 
med en høyre trådspenning for å kunne dra opp 
undertråden og skape det ønskede håndsydde 
preget.

Merk: Bruk nålstørrelse 90 og en tynn, myk bomullstråd 
på spolen når du syr quiltesøm med håndsydd preg. Det 
kan være du må justere trådspenningen, avhengig av hva 
slags stoff, tråd og vattering som brukes. Prøvesy på en 
bit av stoffet du skal bruke, og kontroller spenningen.

Sy oppå sømmer
Sy oppå sømmer er en annen mulighet for å 
føye sammen lagene i quiltearbeidet. Fest lagene 
til hverandre med knappenåler som beskrevet 
ovenfor. Fest pyntesømsfot 1A med IDT™-system 
og koble inn IDT™-systemet. Sy oppå sømmene 
i quiltearbeidet, og bruk den røde linjen på 
trykkfoten som en veiledning. 
Merk: Du kan også bruke StitchinDitchtrykkfot med 
IDT™system (ekstrautstyr, art.nr. 820 925096).

Crazy quilt-sømmer
Dekorer quilten med dekorative sømmer fra 
sømkategori 2.3. Sømmene kan sys i matchende 
farger eller i kontrastfarger, avhengig av hvilken 
effekt man ønsker. Dekorative tråder som for 
eksempel rayon brodertråd nr. 30 eller tykk 
bomullstråd brukes av og til. 
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Ikon for trykkfot (ekstrautstyr)

Frihåndsstipling
Frihåndsstipling gir quilten mer tekstur og gjør den 
mer interessant, samtidig som det holder lagene 
sammen. 
Frihåndsstipling utføres med transportørene 
senket. Du flytter stoffet manuelt for å fastsette 
stinglengden.
1. Still inn symaskinen for frihåndssøm med en 

rettsøm. Fest stingplaten for rettsøm. Trykk 
på ikonet for frihåndsvalg, og velg ett av tre 
alternativer. (720)

Merk: Les om de ulike alternativene på side 4:8.
2. Koble ut IDT™-systemet og fest riktig 

frihåndsfot, avhengig av hvilken teknikk du 
har valgt. Det vises et symbol for foten for den 
valgte innstillingen øverst på skjermen.

3. Begynn med å tråkle quilten med sikkerhets-
nåler gjennom alle lagene. Start fra midten av 
quilten og arbeid deg utover. Sett inn sikkerhets-
nåler med 6-8 tommers (15-20 cm) mellomrom.

Tips! Prøvesy stipling på stoffrester og rester av vattering 
fra quiltearbeidet. Det er viktig at du beveger stoffet i 
samme hastighet som nålen, for å hindre at stingene blir 
for lange eller for korte. For å få en jevn hastighet, sett 
ned syhastigheten og trykk fotpedalen helt ned.
4. Begynn nær midten av quilten. Sy ett sting og 

dra undertråden til forsiden av quilten. Sy noen 
sting ved siden av hverandre for å feste trådene. 
Aktiver Nålstilling nede.

5. Planlegg en rute for sømmen, og begynn 
deretter å sy ønsket stiplemønster. Flytt 
quiltearbeidet etterhvert som du syr. Fortsett 
stiplingen til alle områdene på fremsiden av 
quiltearbeidet er fylt ut.

Spesielle syteknikker
Den 6:e sømkategorien inneholder sømmer 
for spesielle syteknikker som for eksempel 
knutesøm, brette og sammenføye, tre hull for garn, 
perlesømmer og kantsømmer. Disse teknikkene 
kan kreve spesielle trykkføtter og tilbehør. Dette 
indikeres av ikonet for trykkfot - ekstrautstyr. 
Merk: Trykk på hurtighjelpen, og trykk deretter på den 
valgte sømmen i valgmenyen for å finne ut hvilken 
spesialtrykkfot som er nødvendig for den aktuelle 
sømmen.

Frihåndsvalg
Frihåndsvalg, symbol

Dynamisk fjærende frihåndsfot 6D

Frihåndssøm med fjærende frihåndsfot

Sensormatic frihåndsfot
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Sømmer lag på lag (720)
Sy vakre dekorasjoner i to farger ved å sy sømmer
lag på lag. Sømmer som sys lag på lag, er to og to
sømmer som matcher hverandre. Disse sømmene
skal sys oppå hverandre.
Sy den første sømmen og deretter den andre, slik at
den overlapper den første. Pass på at du starter på
samme sted for begge sømmene.

Enkeltbåndssøm (720)
Med denne nydelige enkeltbånds-sømmen kan du 
lage dimensjonale effekter på det du syr. Smale 
pyntebånd blir vevd inn mens du syr. Vi anbefaler 
bånd som er  2 - 5 mm brede og at du bruker en 
stabilisator som er velegnet til den stofftypen som 
du bruker.

1.  Velg en enkeltbåndssøm i kategori 8.1. Trykk 
Nål ned. Sy den første delen av mønstret, til 
maskinen stopper automatisk med nålen nede.

2.  Når du begynner å sy sømmen, er det viktig 
at du setter pyntebåndet foran nålen i samme 
vinkel som den første delen av stinget blir sydd. 
Se ill. 2. Fortsett med å sy til maskinen stopper 
igjen. 

3.  Brett pyntebåndet over stinget og dra det 
over stoffet slik at det er rett foran nålen igjen. 
Sy til maskinen stopper. Brett pyntebåndet 
igjen og posisjoner det foran nålen som før. 
Gjenta denne prosessen til du har oppnådd det 
ønskede resultatet.
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Dobbeltbåndssøm (720)
Med denne nydelige dobbeltbånds-sømmen kan 
du lage dimensjonale effekter på det du syr. Smale 
pyntebånd blir vevd inn mens du syr. Vi anbefaler 
bånd som er  2 - 5 mm brede og at du bruker en 
stabilisator som er velegnet til den stofftypen som 
du bruker.

1.  Velg en dobbeltbåndssøm i kategori 8.1. Trykk 
Nål ned. Trykk på start/stopp knappen for å 
starte syingen. Maskinen syr den første delen 
av mønstret og stopper automatisk med nålen 
nede. Se ill. 1.

2.  Sett det første pyntebåndet under trykkfoten 
foran nålen slik at det rører nålen, i samme 
vinkel som den første delen av stinget blir sydd.
Sy til maskinen stopper Se ill. 2.

3.  Sett det andre pyntebåndet under trykkfoten 
foran nålen, slik at det krysser det første båndet, 
i samme vinkel som den første delen av stinget 
blir sydd.Sy til maskinen stopper Se ill. 3.

4.  Brett det andre pyntebåndet over seg selv 
og posisjoner det foran nålen som før. Sy til 
maskinen stopper. Begge båndene er nå på 
samme side. Se ill. 4. 

5.  Brett det første båndet, kryss det over det andre 
båndet  og posisjoner det foran nålen som før. 
Sy til maskinen stopper. Se ill. 5.

6.  Brett det første båndet igjen og posisjoner 
det foran nålen. Fortsett å sy. Når maskinen 
stopper, vil begge båndene være på samme side 
igjen. Se ill. 6. Brett det båndet som er lengst 
bak på venstre side og før det over til høyre side 
og posisjoner det foran nålen. Sy til maskinen 
stopper. Brett det samme båndet til venstre side, 
og fortsett å sy. Gjenta denne prosedyren til den 
ønskede lengde er oppnådd.

Tips: du skal aldri ha begge pyntebåndene på høyre side.  
Båndet som er på høyre side skal brettes og føres tilbake 
til venstre side før du fører bånd nummer to til høyre.
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Trippelbåndssøm (720)
Med denne nydelige trippelbånds-sømmen kan 
du lage dimensjonale effekter på det du syr. Smale 
pyntebånd blir vevd inn mens du syr. Vi anbefaler 
bånd som er  2 - 10 mm brede og at du bruker en 
stabilisator som er velegnet til den stofftypen som 
du bruker.

Flytende søm (720)
Flytende søm lager en spesiell effekt hvor de 
festende stingene er usynelige. Effekten kan oppnås 
på to forskjellige måter; to-nivå foten (valgfritt 
tilbehør), stabilisator og et stykke brettet stoff. Den 
andre måten er å sy sammen to stykker stoff.

Bruk av To-nivå foten:
1.  Brett stoffet med rettsiden mot hverandre, og 

sett stabiliseringen under (pass på at den er så 
stor at den går utenfor stoffkanten).

2.  Sett på To-nivå foten og tilkoble IDT™. La den 
brettede kanten følge guiden på foten, og pass 
på at guiden kjører på stabilisatoren.

3.  Når arbeidet er ferdig - åpne stoffet.

Sydd med 1A fot:
1.  Sett to stykker stoff med rettsiden mot 

hverandre og legg stabilisator under. 
2.   Sett på 1A foten og tilkoble IDT™. Begynn å sy 

med den ønskede sømlengde.
3.  Når du er ferdig, åpne stoffet så de flytende 

stingene kommer til syne.
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Vanlige dialogbokser i symodus
Lite undertråd igjen
Når det er lite undertråd igjen, vises det dialogboks 
som indikerer at spolen snart må skiftes. Det gjør at 
du kan planlegge hvor du skal stoppe å sy og skifte 
spolen. Dersom du vil fortsette å sy, trykker du 
på fotregulatoren uten å lukke dialogboksen. Når 
spolen er erstatten med en full spole, trykker du på 
OK i dialogboksen.

Fjern Sensormatic knapphullsfot
Sensormatic knapphullsfot må fjernes før du kan 
gjøre noe av følgende:
• Sy en søm som ikke er et knapphull.
• Sy et knapphull som ikke kan syes med 

Sensormatic knapphullsfot.
• Sy et justert knapphull som er lagret uten 

Sensormatic knapphullsfot i Personlig meny.

Maskinen trenger en pause
Hvis maskinen stopper og denne dialogboksen 
vises på skjermen, trenger maskinen en pause. Når 
OK-ikonet aktiveres, kan du fortsette å sy. Dette vil 
ikke påvirke resultatet. 
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Merk: Det kan være at alle symboler og ikoner kan ikke vises samtidig.

Sekvensering
Du kan kombinere sømmer og/eller bokstaver og tall for å lage sekvenser. Kombiner forskjellige 
dekorsømmer og sømskrifttyper fra maskinen eller en ekstern enhet. Sømmer du har laget i Stitch 
Creator™ kan også settes inn i en sekvens.
OBS! Om du blander en taperingsøm med andre sømmer i sekvensmodus kan sømmen ikke sys som tapering. Om du 
i stedet programmerer taperingsømmer kan hele den kombinerte sømmen sys som tapering.

Sekvensering – oversikt

Omtrentlig 
lengde på en 
sekvens

Stoppkommando

Festekommando
Trådkutterkommando

Stingbredde/sømplassering

OK, lukk 
sekvensen

Sømfelt

Stinglengde/stingtetthetPiler (flytt markøren frem 
og tilbake i sekvensen)
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Sekvensering
Åpne og lukke sekvensering
Sekvensering kan kun brukes i symodus. Trykk 
på sekvenseringsikonet i alternativlisten for å 
åpne sekvensering. Trykk på OK øverst til høyre i 
sekvenseringsvinduet for å lukke sekvensering og 
sy sekvensen du har laget.
Merk: Du kan også lukke sekvensering ved å trå på 
fotregulatoren eller ved å trykke på start/stopp-tasten.
Ikke alle sømmer kan brukes i en sekvens. 
Dersom du prøver å velge en som ikke kan 
brukes, vil du få beskjed via en dialogboks.

Lage en sekvens
Når du skal lage en sekvens, åpner du 
valgmenyen for å finne ønsket søm og/eller 
skrifttype. 

Lage en sekvens av sømmer
Åpne valgmenyen. Bruk rullefeltpilene til å bla 
gjennom listen over sømmer. Trykk på en søm i 
sømvalgsområdet for å legge den til i sekvensen. 
Trykk på sømkategori-ikonet for å vise en 
oversikt over alle sømkategoriene.

Lage en sekvens av bokstaver
Åpne valgmenyen. Trykk på sømskrifttyper for å 
åpne et vindu med tilgjengelige sømskrifttyper. 
Trykk for å laste inn ønsket sømskrifttype i 
sekvensering.
Trykk på ikonet for skriftstil for å veksle mellom 
store og små bokstaver, tall eller spesialsymboler. 
Flytt markøren gjennom sekvensen ved hjelp av 
forover/bakover-pilene. Trykk på slettetasten for 
å slette en bokstav eller en søm. Hold inne for å 
slette hele sekvensen.
Den aktive posisjonen markeres med en markør, 
og den valgte sømmen eller bokstaven merkes 
med grønt. Sømmer du har lagt, til vil bli plassert 
der hvor markøren befinner seg. Du kan kun 
justere den valgte sømmen.

Sømkategori Piltaster

Skriftstil
Forover/bakover-pil

Slett

Sømmer
Sømskrifttyper

Sekvensering

Valgmeny
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Speil-
vending 
sideveis

Speilvending 
i lengden

Slett

Sette inn søm eller bokstav
Flytt markøren til dit hvor du vil legge til en søm 
eller en bokstav. Velg sømmen du vil legge til. Den 
vil bli plassert der hvor markøren befinner seg.

Justere tekst og sømmer
Du kan speilvende, justere lengden eller 
bredden og endre tettheten eller posisjonen 
for den valgte sømmen. Ved bruk av enkelte 
sømmer veksler justeringsikonene mellom to 
søminnstillinger (bredde/plassering og/eller 
lengde/tetthet) Dette angis med et knappesymbol 
i midten av sømkontrollen. Veksle mellom ulike 
søminnstillinger ved å trykke på knappesymbolet i 
midten av hjulet. Justeringen fungerer akkurat som 
i symodus. 

Slette søm eller bokstav
Dersom du vil slette en søm, flytt markøren til 
sømmen du vil slette og trykk på sletteikonet. Trykk 
og hold inne dersom du vil slette hele sekvensen.

Erstatte en søm eller bokstav
For å erstatte en søm, velg den, trykk på slett og 
legg til den nye sømmen. Den vil bli plassert der 
hvor markøren befinner seg.

Sekvenskommandoer
Du kan sette inn kommandoer for å feste, stoppe 
eller kutte tråder i sekvensen. Disse kommandoene 
blir inkludert i sekvensen, og vil alltid taes med når 
du syr den.
Flytt markøren til posisjonen hvor du vil legge 
til en kommando. Velg den, og et ikon legges til i 
sekvensen. Dette bekrefter at kommandoen er lagt 
til, og det viser også hvor kommandoen vil utføres i 
sekvensen. 
Bruk festekommandoen dersom du vil ha sikker 
trådfesting. Du kan legge til festekommandoer hvor 
som helst i sekvensen.
Legg inn en trådkutte-kommando dersom du vil 
at maskinen skal feste og kutte trådene og heve 
trykkfoten. 
Legg inn en stopp-kommando dersom du vil at 
maskinen skal stoppe. Dette kan være nyttig for 
eksempel ved slutten av en sekvens dersom du bare 
vil sy den én gang eller vil lage en sekvens på flere 
rader. 

Stoppkommando

Festekommando
Trådkutterkommando

Stoppkommando

Festekommando
Trådkutterkommando

Stingbredde/sømplassering

Stinglengde/stingtetthet

Flytt markør
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Sekvensering
Laste og sy en sekvens
Trykk på OK øverst til høyre i sekvenseringsvinduet 
for å laste sekvensen. Sekvensen lastes inn i symodus.
Merk: Du kan også lukke sekvensering ved å trå på 
fotregulatoren eller ved å trykke på start/stopp-tasten.
I symodus kan du begynne å sy hvor som helst i 
sekvensen. Bruk pilene til å gå gjennom sekvensen.
Dersom du velger en annen søm i symodus og 
så åpner sekvensen på nytt, vil sekvensen være 
uforandret. Hver gang sekvensering lukkes, vil 
sekvensen lastes inn i symodus.

Justere hele sekvensen
Justeringer du foretar i symodus vil virke inn på hele 
sekvensen. Disse endringene vil derimot ikke lagres 
dersom du går tilbake til sekvensering. Gå tilbake 
til sekvensering for å justere individuelle sømmer i 
sekvensen. 

Lagre en sekvens
En sekvens hvor du har lagt til dine egne justeringer 
lagres i symodus. Lukk sekvensering ved å trykke på 
OK øverst til høyre i sekvenseringsvinduet. 
Lagre sekvensen ved å trykke på ikonet for å lagre i 
Personlig meny. Du kan bruke rullefeltpilene til å bla 
gjennom de personlige menyene og finne en ledig 
plass. Enhver boks uten en søm er en ledig plass, og 
kan brukes til å lagre den nye sømmen. Bare trykk på 
plasseringen, så lagres sømmen.
Enhver boks med en søm er opptatt. Du kan 
overskrive en tidligere lagret søm. Bare trykk på 
sømmen. En dialogboks vil be deg om å bekrefte at 
du vil overskrive sømmen som allerede er lagret der. 
Avbryt lagringsprosessen ved å trykke på avbryt-
ikonet. 

Slette en sekvens
Dersom du vil slette én søm, trykker du først på 
slettetasten (A). Et uthevet, grønt slettesymbol (B) 
vises nederst til høyre for å angi at sletting er aktivert. 
Trykk deretter på sømmen du vil slette. Posisjonen 
slettes. Dersom du vil avbryte slettingen før du velger 
en søm, trykker du på sletteikonet (A) én gang til. 
Dersom du trykker på og holder inne sletteikonet (A), 
tømmes hele den valgte underkategorien.

Piler (flytt markøren frem og 
tilbake i sekvensen)

Lagre i Personlig meny

Piltaster

Slett (A)
Slettesymbol (B)

Avbryt
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Viktig informasjon om sekvensering
Sekvensjusteringer
Justeringer du foretar i symodus vil virke inn på 
hele sekvensen. Disse endringene lagres imidlertid 
ikke dersom du går tilbake til sekvensering. Gå 
tilbake til sekvensering for å justere individuelle 
sømmer i sekvensen.

Sekvenser i Stitch Creator™-funksjonen (720)
En sekvens kan åpnes i Stitch Creator™-funksjonen 
og modifiseres. Vær oppmerksom på at hvis du gjør 
dette, vil sekvensen bli til én søm. Når du åpner 
sekvensering igjen, er det ikke lenger mulig å justere 
noe av den tidligere sømmen i sekvensen. Hele 
sekvensen behandles som én søm.

Vanlige dialogbokser i sekvensering
Sømmen kan ikke redigeres
Noen sømmer kan ikke legges inn i en sekvens, for 
eksempel knapphull.

Sekvensen er utenfor området
Sømmen du prøver å legge til vil gjøre sekvensen 
for lang. 
Den programmerte sømmen kan bli opptil 500 mm 
(20") lang og inneholde opptil 99 sting. Dersom 
sekvensen overstiger maksimal lengde vil denne 
dialogboksen si fra.



6
quilt expression  720™

Stitch Creator™-funksjonen
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Stitch Creator™-funksjonen
I Stitch Creator™-funksjonen kan du lage helt nye sømmer og justere hvert enkelt stingpunkt. Tilpass og 
lag dine egen sømmer. Legg til, fjern, flytt og kombiner sømmer rett på skjermen. Du kan også legge til 
innebygde sømmer, og så redigere for å lage din egen versjon av sømmen. 
Bredden på stingfeltet er 9 mm, og maksimal stinglengde er 6 mm. Rutenettet og den loddrette midtlinjen 
vil hjelpe deg å lage sømmen. Sømmen kan være opptil 500 mm (20") lang, og kan lagres i Personlig meny.

Stitch Creator™-funksjonen – oversikt

Sømfelt

Velg stingpunkt

Slett

Berøringsfunksjon – flytte
Berøringsfunksjon – 
zoome/panorere

Hjul

Nytt stingpunkt
Trippelsømmer

Sideposisjon for 
stingpunktet

Matingslengde fra 
forrige stingpunkt

OK, lukk vinduet for Stitch Creator™-funksjonen

Kopiere

Speilvending i lengden

Speilvending sideveis

Rutenett
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Stitch Creator™
-funksjonen

A

B

Åpne og lukke Stitch Creator™-funksjonen
Åpne ved å trykke på ikonet for Stitch Creator™-
funksjonen i alternativlisten. Trykk på OK øverst 
til høyre på skjermen for å lukke Stitch Creator™-
funksjonen og sy eller brodere sømmen eller 
kombinasjonen du har laget.
Merk: Dersom den programmerte sømmen er klar til 
å syes, kan du også lukke den aktive funksjonen ved 
å trykke på fotregulatoren eller trykke på start/stopp-
knappen.
Enkelte sømmer kan ikke brukes med Stitch 
Creator™-funksjonen. Dersom du prøver å velge en 
av disse, vil du få beskjed via en dialogboks.

Definisjon av stingpunkt 
Et stingpunkt er det punktet hvor nålen går gjen-
nom stoffet. Stingpunkt kobles sammen av sømmer.
Hvert enkelt stingpunkt markeres med en grønn 
prikk. Et valgt stingpunkt markeres med en tom 
firkant. Et markert stingpunkt angis med en utfylt 
firkant.

Begynn å skape – legg til en søm eller et 
stingpunkt
Trykk på ikonet for nytt stingpunkt for å legge til et 
nytt stingpunkt. Du kan også legge til en innebygd 
søm fra valgmenyen.

Velge stingpunkt
Du kan velge stingpunkt ved å trykke på det på 
skjermen med pekepinnen eller ved å bruke pilene 
i kontrollen for valg av stingpunkt. Dersom du 
velger mer enn ett stingpunkt med pekepinnen, 
blir stingene mellom de to stingpunktene også 
automatisk valgt, og de blir markert med grønn 
farge (A og B i illustrasjonen).
Du kan også velge stingpunkt ved å aktivere kon-
trollen for valg av stingpunkt. Trykk først på knap-
pesymbolet i midten av kontrollen. Knappesym-
bolet vil være omgitt av en grønn sirkel for å angi 
at det er aktivt. Bruk pil opp for å velge stingpunkt 
før det markerte stingpunktet og pil ned for å velge 
stingpunkt etter det markerte stingpunktet. 
Merk: Dersom du velger stingpunkt med pil opp, kan du 
velge dem vekk igjen ved å trykke på pil ned. 
Det første tallet over kontrollen for valg av 
stingpunkt er det markerte stingpunktet. Det andre 
nummeret er totalt antall stingpunkt.

Stitch Creator™-funksjonen

OK, lukk Stitch 
Creator™-

funksjonen

Valgmeny

Nytt stingpunkt

Velg stingpunkt
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Speilvending sideveis

Speilvending i lengden

Trippelsømmer

KopiereKopiere valgt stingpunkt
Dersom du vil kopiere et stingpunkt, velg 
stingpunktet og bruk kopieringsikonet. 
Dersom flere stingpunkt er valgt, vil alle 
stingpunktene kopieres og settes inn etter det 
markerte stingpunktet.

Sette inn nytt stingpunkt
Trykk på ikonet for å sette inn ett enkelt stingpunkt. 
De to stingpunktene vil lage et nytt sting.

Trippelsømmer
Trykk på ikonet for trippelsømmer for å tredoble 
sømmen(e). 
Merk: Kun aktivt dersom flere enn ett stingpunkt er 
valgt.

Speilvending sideveis
Valgt(e) stingpunkt speilvendes horisontalt.

Speilvending i lengden
Valgt(e) stingpunkt speilvendes vertikalt.
Merk: Kun aktivt dersom flere enn ett stingpunkt er 
valgt.

Slette valgt stingpunkt
Dersom du vil slette ett enkelt stingpunkt, velg 
stingpunktet og trykk på sletteikonet. Dersom du 
har valgt flere enn ett stingpunkt, vil alle disse 
slettes når du trykker på sletteikonet.
Trykk og hold inne for å slette alle stingpunktene i 
sømfeltet.

Nytt stingpunkt
Trippelsømmer

Slett
Speilvending i lengden

Speilvending sideveis
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Berøringsfunksjoner
Bruk pekepinnen til å foreta endringer rett på 
skjermen. Bare sett pekeren på skjermen og dra 
over i sømfeltet. Du kan panorere og flytte, alt 
etter hvilken berøringsfunksjon som er aktiv. Du 
kan også bruke pilene i hjulet til å foreta nøyaktige 
justeringer.

Flytte
Du kan flytte den valgte sømmen eller de valgte 
stingpunktene ved å bruke pekepinnen rett på 
skjermen eller trykke på pilene i hjulet.

Zoome/panorere 
Når du bruker zoom/panorer-ikonet, vil fokus 
være på det markerte stingpunktet. Panorering vil 
være aktivert. Bruk pekepinnen til å panorere på 
skjermen.
Merk: Du kan ikke panorere på utsiden av syområdet. 
Når skalaen er 100 % eller mindre kan du altså ikke 
panorere sideveis. 
Lengden mellom linjene i rutenettet tilsvarer 1 mm 
på stoffet. Bruk pilene i hjulet til å zoome inn eller 
ut. Dersom du zoomer inn på sømfeltet, vil du 
kunne se mindre linjer. Avstanden mellom disse 
linjene tilsvarer 0,5 mm. Dersom du zoomer ut vil 
kun kantlinjene på sømfeltet være synlig.

Plassering av det markerte 
stingpunktet
Tallet til venstre over hjulet viser den faktiske 
nålposisjonen fra midtlinjen til det markerte 
stingpunktet (A).
Tallet til høyre over hjulet viser den faktiske 
matingslengden fra det forrige stingpunktet (B). 

Berøringsfunksjon – flytte

Berøringsfunksjon – zoome/panorere
Hjul

Sideposisjon for 
stingpunkt (A)

Matingslengde 
fra forrige 

stingpunkt (B)

1 mm

0,5 mm

Stitch Creator™
-funksjonen
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Laste og sy en søm
Trykk på OK øverst til høyre i vinduet til Stitch 
Creator™-funksjonen for å sy sømmen du har laget. 
Sømmen lastes i symodus og er klar til å syes.
Dersom du velger en annen søm i symodus og 
så åpner Stitch Creator™-funksjonen på nytt, vil 
ikke sømmen endres. Hver gang Stitch Creator™-
funksjonen lukkes, lastes sømmen inn i symodus.

Lagre en søm
Sømmer lagres i symodus. Lukk Stitch Creator™-
funksjonen ved å trykke på OK øverst til høyre på 
skjermen. Lagre sømmen ved å trykke på ikonet for 
å lagre i Personlig meny. 
Lagrede sømmer finner du i Personlig meny, 
kategori 10. Hver underkategori i den personlige 
menyen har 10 posisjoner hvor du kan lagre dine 
egne sømmer eller sekvenser. Velg underkategorien 
du vil lagre sømmen i. Alle sømmene du har lagret 
tidligere, vises i den personlige menyen.

Vanlige dialogbokser i Stitch 
Creator™-funksjonen 
Sømmen kan ikke redigeres
Ikke alle sømmer kan redigeres i Stitch Creator™-
funksjonen. Knapphull og maxi-sømmer kan ikke 
åpnes i Stitch Creator™-funksjonen.

Sekvensen er utenfor området
Den programmerte sømmen kan være opptil 
500 mm (20") lang. Dersom sømmen/sekvensen 
overstiger maksimal lengde vil du få beskjed om det 
via denne dialogboksen.
Sømmen eller stingpunktet du prøver å legge til vil 
gjøre sømmen for lang.

Lagre i Personlig meny
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Personlige filer
Bruk Personlige filer til å organisere, legge til, flytte, fjerne og kopiere filene dine. Bruk enten det 
innebygde minnet eller koble til en ekstern enhet når du skal lagre. 

Personlige filer – oversikt

Gå opp ett nivå

Opprette ny mappe

USB-enhet (kun 
synlig dersom en 
enhet er koblet 
til)

Klipp
Kopier Lim inn

Gi nytt navn til fil eller mappe

Personlige filer

Liste-/miniatyrbildevisning

Ledig minne
Du kan lagre filene i det innebygde minnet. Åpne 
innstillingsmenyen for å finne ut hvor mye minne 
som er ledig i det innebygde minnet. Trykk på 
maskininformasjonen på valglinjen til høyre. 

Maskininformasjon
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Personlige filer
Bla gjennom Personlige filer
Åpne først valgmenyen for å åpne Personlige filer. 
Velg Personlige filer på valglinjen til høyre på 
skjermen. 
Opprett mapper og ordne i filene slik at du raskt 
finner favorittene dine.

USB-enhet
Du kan utforske en USB-enhet som er koblet til 
USB-porten. Ikonet for USB-enhet er kun aktivert 
dersom en enhet er koblet til.
Trykk på ikonet for USB-enheten for å vise 
innholdet i valgområdet. Filer vises som 
miniatyrbilder eller med et ikon.

Liste-/miniatyrbildevisning
Trykk på ikonet for liste-/miniatyrbildevisning for 
å vise filene i en liste med mer plass til filnavnene. 
Filnavn og filtype vises for hver fil. Trykk på ikonet 
for liste-/miniatyrbildevisning én gang til for å 
bytte til miniatyrbildevisning.

Åpne mappe
Trykk og hold inne en mappe for å åpne den i 
personlige filer. Innholdet i mappen vises i på 
skjermen.

Gå opp ett nivå
Bruk ikonet for å gå opp ett eller flere nivå. Du kan 
gå helt opp til rotnivået. På skjermen vil du kunne 
se filer og mapper for hvert nivå du blar gjennom.

USB-enhet 

Liste-/miniatyrbilde-
visning

Gå opp ett nivå

Valgmeny
Personlige filer

Lage ny mappe
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Organisere
Opprette en ny mappe
Trykk på ikonet for å lage en ny mappe. Det åpnes en 
dialogboks hvor du kan legge inn navnet på mappen.

Flytte fil eller mappe
Bruk klipp ut og lim inn for å flytte en fil eller mappe 
til en annen plassering. Velg fil eller mappe, og trykk 
på klipp ut. Åpne mappen hvor du vil lagre filen eller 
mappen. Trykk på lim inn. 

Kopiere fil eller mappe
Bruk kopier og lim inn for å kopiere en fil eller mappe 
til en annen plassering. Velg fil eller mappe, og trykk 
på kopier. Åpne mappen hvor du vil lagre filen eller 
mappen. Trykk på lim inn. 

Slette en fil eller mappe
Merk filen eller mappen du vil slette, og trykk på 
sletteikonet. En dialogboks ber deg om å bekrefte 
slettingen. Dersom du sletter en mappe, slettes også 
alle filene inni den.
Hold inne sletteikonet for å slette alle filer og mapper i 
gjeldende mappe.

Gi nytt navn til fil eller mappe
Velg mappen eller filen du vil gi nytt navn til, og trykk 
deretter på gi nytt navn-ikonet for å åpne et vindu 
hvor du kan endre navnet. 

Vanlige meldinger i Personlige filer
Lite tilgjengelig minnebruk
Maskinen kan lagre filer i det innebygde minnet. Når 
minnet er fullt kan du flytte dem til en ekstern enhet 
ved å klippe og lime.
Når det er lite ledig minne igjen, vil maskinen gi 
beskjed om dette. Dersom du fortsetter å lagre ting i 
minnet, vil du ikke få beskjed igjen før minnet er helt 
fullt.

System opptatt
Når maskinen laster, lagrer, flytter filer eller gjør noe 
annet som tar tid, vises meldingen for system opptatt. 

Opprett ny mappe
Klipp ut

Kopier
Lim inn

Gi nytt navn til 
fil eller mappe

Slett
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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.
Merk: Bruk av rengjøringsmidler eller løsemidler på 
maskinen kan forårsake skade på plexifronten. 

Rengjøre spoleområdet
 Merk: Senk transportøren ved å trykke på trykkfot 
opp og ekstra løft. Slå av maskinen.

Ta av trykkfoten og fjern spoledekselet. Plasser 
skrutrekkeren under stingplaten som vist på bildet, 
og drei forsiktig på skrutrekkeren for å løsne 
stingplaten. Rens transportøren med børsten som 
følger med.

Rengjøring av 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 spolehusholderen (A) som dekker forsiden av 
spolehuset ved å løfte den opp. Fjern spolehuset (B) 
ved å løfte det opp. Rengjør med børsten.

Merk: Vær forsiktig når du rengjør rundt 
trådkutteren (C).

Sett spolehuset og spolehusholder tilbake på plass.
Merk: Ikke blås luft inn i spolehusområdet. Da blåses støv 
og lo lenger inn i maskinen din.

Skifte stingplaten
Når transportøren er senket, plasserer du 
stingplaten slik at knotten passer inn i åpningen 
på baksiden (D). Trykk stingplaten ned helt til den 
klikker på plass. Sett på spoledekselet.

Uoriginale deler og tilbehør
Garantien dekker ikke feil eller skader som er 
forårsaket av bruk av tilbehør eller deler fra andre 
produsenter.
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Problem/årsak Løsning 
Generelle problemer
Spolealarmen virker ikke? Fjern lo fra spoleområdet, og bruk kun originale PFAFF®-spoler 

som er godkjent for denne maskinen.
Trådkutter kutter ikke tråden? Fjern stingplaten og gjør spoleområdet rent for lo. 

Aktiver automatisk trådkutting i innstillingsmenyen.
Maskinen transporterer ikke fram stoffet? Kontroller at maskinen ikke står i frihåndsmodus. Se kapittel 4.
Gale, uregelmessige eller tette sting? Deaktiver tvillingnål eller sikring sømbredde 

innstillingsmenyen.
Nålen brekker? Sett nålen fast på rett måte, som beskrevet i kapittel 2.

Bruk en nål som egner seg til stoffet.
Maskinen vil ikke sy? Sjekk at alle plugger er festet skikkelig i maskinen og i 

veggkontakten. 
Kontroller at ledningen til fotregulatoren er plugget ordentlig i 
fotregulatoren.
Skyv spolespindelen til syposisjon.

Berøringsskjermen i farger på PFAFF® viser 
oppstartsskjermbildet?

Trykk på berøringsskjermen for å aktivere den. 
Slå av skjermsparer i innstillingsmenyen.

Aktiveres ikke ikonene på berøringsskjermen når 
du trykker på dem? 

Lukk alle dialogbokser som kan blokkere skjermen.
Kalibrer berøringsskjermen. Kalibrer berøringsskjerm finner du i 
innstillingsmenyen. 

Reagerer ikke skjerm- og/eller funksjonstastene 
på symaskinen når du trykker på dem?

Kontaktene og funksjonstastene på maskinen kan være 
følsomme overfor statisk elektrisitet. Hvis skjermen ikke 
reagerer når du trykker på den, slår du maskinen av (OFF) og 
deretter på (ON) igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du 
en autorisert PFAFF®-forhandler.

Maskinen hopper over sting
Satte du i nålen skikkelig? Bytt nål og sett den fast på rett måte, som beskrevet i kapittel 2.
Satte du i feil nål? Bruk nålsystem 130/705 H.

Er nålen bøyd eller butt? Sett i en ny nål.

Trædde du maskinen riktig? Sjekk hvordan maskinen er trædd.

Har du brukt rett trykkfot? Monter rett trykkfot.

Er nålen for liten for tråden? Skift nål.

Beveger stoffet seg opp og ned sammen med 
nålen når du syr frihåndssøm?

Fest dynamisk fjærende trykkfot 6D (ekstrautstyr, art.nr. 
820991-096). Hvis du bruker trykkfot 6A, må du redusere 
trykkfothøyden ved bruk av frihåndsvalg. 

Overtråden ryker
Satte du i nålen skikkelig? Bytt nål og sett den fast på rett måte, som beskrevet i kapittel 2.

Satte du i feil nål? Bruk nålsystem 130/705 H.

Er nålen bøyd eller butt? Sett i en ny nål.

Trædde du maskinen riktig? Sjekk hvordan maskinen er trædd.

Feilsøking
I denne feilsøkingsveiledningen vil du finne løsninger på problemer du kan ha med maskinen. For mer 
informasjon, ta kontakt med en autorisert PFAFF®-forhandler nær deg. Han/hun vil nok med glede kunne 
hjelpe deg.
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Er nålen for liten for tråden? Skift til rett nål til den trådstørrelsen.

Bruker du tråd som er dårlig, har løkker eller er 
blitt tørr?

Kjøp ny tråd av bedre kvalitet hos en autorisert PFAFF®-
forhandler.

Bruker du rett snellestopper? Fest på en snellestopper i den størrelsen som er rett til spolen du 
bruker, som beskrevet i kapittel 2.

Bruker du best mulig snellestiftstilling? Prøv en annen snellestiftstilling (stående eller liggende).

Er stingplatens hull skadet? Skift stingplate.

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 originale PFAFF®-spoler 
som er godkjent for denne maskinen.

Er spolen spolt på riktig måte? Spol en ny trådspole som beskrevet i kapittel 2.

Sømmen har ujevne sting
Er trådspenningen rett? Sjekk trådspenningen og at tråden er trædd i på riktig måte.

Bruker du tråd som er for tykk eller har 
uregelmessigheter?

Skift tråd.

Er undertråden jevnt spolet? Sjekk spolingen av undertråden. Se kapittel 2.

Har du brukt rett nål? Sett rett nålen fast på korrekt måte, som beskrevet i kapittel 2.

Maskinen transporterer ikke, eller transporterer ujevnt
Trædde du maskinen riktig? Sjekk hvordan maskinen er trædd.

Har det samlet seg lo mellom transportørene? Ta av stingplaten og rengjør transportøren med en børste.

Systemrapport
Vises dialogboksen om systemrapport på 
maskinen?

Når systemet rapporterer vises et pop-up vindu, gå da til 
personlige filer/rapporter for å lokalisere filen. (SystemReport01.
dmp eller høyere nummer). Lagre filen på en USB-pinne. Send 
filen sammen med en kort beskrivelse av hva du gjorde før 
dialogboksen kom til syne, til product.improvement@pfaff.com. 
Fjern filen fra maskinen etter at du har sendt den.

Utfør regelmessig service på symaskinen hos en autorisert PFAFF®-forhandler nær deg!
Hvis du har fulgt denne feilsøkingsinformasjonen og fremdeles har problemer, ta maskinen med til din 
forhandler. Hvis det er et spesielt problem, er det til stor hjelp om du har med deg en prøvelapp med aktu-
ell tråd og stoff som din forhandler kan få se. En slik prøve gir ofte mer informasjon enn ord. 
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Du har kjøpt en moderne symaskin som kan oppdateres. Siden vi regelmessig gir ut programvareoppda-
teringer, kan det forekomme enkelte ulikheter mellom programvaren på maskinen og programvaren som 
omtales i bruksanvisningen. Kontakt din nærmeste autoriserte PFAFF®-forhandler, og sørg for å besøke 
nettstedet vårt på www.pfaff.com for å få de nyeste oppdateringene av både programvaren og bruksanvis-
ningen. 
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
Patenter som beskytter dette produktet står oppført på et klistremerke under symaskinen.
PFAFF, EXPRESSION, STITCH CREATOR, PERFECTION STARTS HERE og IDT (bilde) er varemerker 
tilhørende KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

Vi gjør oppmerksom på at når dette produktet skal kastes, må 
det resirkuleres på en trygg måte i henhold til nasjonal lovgivn-
ing angående elektriske/elektroniske produkter. Ikke kast ele-
ktriske apparater som usortert husholdningsavfall. Benytt egne 
returpunkt. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon 
om hvilke returpunkter som er tilgjengelige. Når gamle appa-
rater 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 avfall-
splasser, kan farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og komme inn 
i næringskjeden og medføre helseskader og redusert trivsel.

Manufacturer
VSM GROUP AB, SVP Worldwide
Soldattorpsgatan 3, SE-554 74, Jonkoping, SWEDEN
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