BRUKSANVISNING

SYMASKINE
601

Säkerhetsanvisningar

Varning för person- och
materialskador:

Man kan utsättas för livsfara och skada sig
på en symaskin precis som på vilken annan
elektrisk apparat som helst.För att undvika
detta och för att kunna arbeta säkert ska du:

Den som använder elektriska apparater är
skyldig enligt lag att handla
säkerhetsmedvetet och på så sätt minska
risken för möjliga olyckor:

• Läsa igenom bruksanvisningen noga innan
du börjar använda symaskinen.

• Håll ordning på din arbetsplats. Om det är
stökigt där du arbetar kan det orsaka
olyckor.

• Alltid förvara bruksanvisningen lättåtkomligt
i närheten av symaskinen. Lämna över
bruksanvisningen tillsammans med
symaskinen till en ev. ny ägare.

• Sörj för god belysningpå arbetsplatsen!
• Använd inte vida kläder eller smycken som
kan fastna i rörliga delar. Använd därför
också ett hårnät eller liknande om du har
långt hår.

• Dra alltid ut kontakten innan du går ifrån
symaskinen.Då kan ingen skadas om
symaskinen sätts på av misstag.
• Dra ut kontakten innan du byter glödlampa
eller servar maskinen.
Då finns ingen risk att du ska få livsfarlig
ström i dig.

• Undvik onormala kroppsställningar. Se till
att du har bra stöd och alltid bra balans.
• Var uppmärksam!Tänk på vad du gör. Ta itu
med arbetet på ett förnuftigt sätt. Du får
absolut inte använda symaskinen om du är
okoncentrerad eller känner dig dålig.

• Dra inte ut kontakten i kabeln. Ta tag i
kontakten när du drar ut den ur uttaget, dra
aldrig i kabeln.

Tillverkaren tar inget ansvar för skador och
olykkor som orsakas av bristande
noggrannhet när symaskinen används eller
beror på att säkerhetsanvisningarna i denna
instruktion inte följts.

• Använd bara symaskinen i torra utrymmen.
• Om det finns synliga skador på
symaskinen, fotpedalen eller nätkabeln:
Lämna in de trasiga delarna till kundtjänst
för reparation innan du använder maskinen
igen.
• Låt inte barn och otillräkneliga personer
hantera symaskinen utan att någon vuxen
håller uppsikt – de förstår inte alltid vad
som kan vara farligt. Förvara elektriska
apparater utom räckhåll för barn.
• Använd inte symaskinen om det är stopp i
ventilationsöppningarna. Håll öppningarna
på symaskin och fotpedal fria från ludd,
damm och tygrester.
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HUVUDBESTÅNDSDELAR (FRAMSIDA)
2
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4
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1. Trådtilldragare
2. Sömnväljare
3. Uttagbar spolhållare
4. Spolaxel
5. Spolstopp
6. Stygnlängdsratt
7. Backmatningsreglage
8. Nålklämma
9. Stygnplåt
10. Griparlucka
11. Pressarfot
12. Frontkåpa
13. Trådspänningsratt
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HUVUDBESTÅNDSDELAR (BAKSIDA)

1

6
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Övre trådledare
Stygnplåt
Klämskruv
Pressarfotslyftare
Handratt
Omkopplare för spolning

TILLBEHÖR

4 spolar
2 filtbrickor

Blindsömsfot

Nålar

Sicksackfot
(på symaskinen)

Vävbräde

Knappfot

Maskinolja

Skruvmejsel
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Knapphålsfot

Knapphålskniv

INNAN MAN SYR
Stickkontakt

Vägguttag
1. Anslut maskinkontakten till
symaskinen.
2. Anslut stickkontakten till
vägguttaget.
3. Syhastigheten regleras med hjälp
av fotpedalen.
Den här symaskinen är utrustad
med en specialanslutningskabel.
Ifall den skadas måste den bytas ut
mot en identisk kabel. En sådan
kan du köpa hos din handlare.

Maskinkontakt/
Maskinanslutning

Fotpedal

VARNING: Skilj symaskin från elnätet när den inte används, när lampan skall bytas
eller när symaskinen skall rengöras.

Byt ut resp. sätt in glödlampan bakom
lampluckan.
1. För att öppna lampluckan måste man
lossa skruvarna enligt beskrivning.
2. Skruva ur glödlampan genom att skruva
moturs.
3. Skruva in glödlampan medurs.
4. Använd endast en glödlampa med
gängstorlek (E14) (max. 15W).
5. Efter bytet av glödlampan och stängning
av lampluckan, se till att skruva fast
låsanordningen enligt beskrivning.
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ANVÄNDNING AV SKJUTBORDET FÖR ATT SY STORA TYGYTOR

Skjutbordet låter sig fällas ut eller in
genom att dras eller skjutas i pilens
riktning.

FRIARMSSÖMNAD

Friarmssömnad för att sy ärmar,
byxben, rörformiga tygbitar osv. För att
sy sådana stycken drar du de enkelt
över friarmen som så visas i bilden.
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SPOLNING

1. Lossa omkopplaren för spolning.
2. Trä tråden för spolning som bilden
visar.
3. Skjut spolaxeln i pilens riktning.
4. Skjut tillbaka spolaxeln i
utgångsläget när spolen är full.
5. Trä slutligen omkopplaren för
spolning igen.

Lossa
Trä

Omkopplare för spolning

5 cm tråd

Spolar

Till vänster på kåpan finns trådledaren.
Denna kan ställas in enligt beskrivning om
symaskinen inte spolar jämnt.

Riktigt

Om inte spolningen blir jämn, lossa
skruven på övre trådledaren och ändra
uppåt eller nedåt tills spolningen har
balanserats.

Skruv
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UTTAGNING AV SPOLKAPSEL OCH SPOLE

Låsfjäder

1. Ställ nålen i högsta läge. Öppna
griparluckan.

2. Öppna låsfjädern på spolkapseln
och tag ut spolkapseln.

3. När låsfjädern släpps faller spolen ur.

ISÄTTNING AV SPOLEN I SPOLKAPSELN
5 cm

Skåra

2. För tråden genom skåran.
1. Drag ut ca 5 cm tråd från spolen och
lägg spolen i spolkapseln. (se bild).
Trådspänningsfjäder
10 cm

3. Dra tråden genom skåran och under
spännfjädern och drag ut ca 10 cm tråd.
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SÄTTA I SPOLKAPSELN

Finger

Låsfjäder

1. Ställ nålen i högsta läge, drag tråden framåt. Öppna låsfjädern och håll fast.

Insättning

2. Placera spolkapseln, som visas, på centrumpinnen, så att fingret når tomrummet
vid insättningen.
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TRÄ PÅ ÖVERTRÅDEN
Trä på tråden från A-H.

Trädning av tvillingnål
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HÄMTA UPP UNDERTRÅDEN

1. Håll övertråden i vänster hand, dra
handratten långsamt mot dig, tills nålen
åker ner och kommer upp igen. Vrid tills
trådtilldragaren är helt uppe.
Drag upp övertråden – undertråden
kommer upp i en ögla.
2. Drag ut de båda trådarna och för in dem
under pressarfoten och bakåt.

ATT ÄNDRA SYRIKTNING

1. Stick nålen i tyget och ta upp
pressarfoten. Dra tyger runt nålen i
den önskade nya riktningen.

2. Sänk pressarfoten och sy vidare.
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SYMASKINENS STABILITET

Ner

Upp

For at bringe maskinen i niveau drejes skruen under stangen, som vist på
tegningen.
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STÄLLA IN TRÅDSPÄNNING

Rätt
Tyg

Övertråd

Undertråd
Övertrådsspänningen justeras genom
att vrida på trådspänningsratten.

Fel
Avigsidan av tyget Övertråd

Undertrådsspänningen kan justeras
genom att vrida skruven på spolkapseln
lite åt höger (medsols) för att öka
spänningen. Vrid åt vänster (motsols) för
att lossa spänningen.
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INSTÄLLNING AV PRESSARFOTSTRYCK

1. Ställ in önskat pressarfotstryck med ratten. Elastiska tyger inställning 3, normala
tyger 2 och kraftiga tyger, ex. markis, 1.
2. För lågt pressarfotstryck kan ge för lite matning, hoppstygn eller svårighet att styra
tyget. Inställning av pressarfotstrycket görs med inställningsspaken som befinner
sig bakom lampluckan. Lossa låsskruven på lampluckan och öppna den.
3. Vid stoppning och frihandsbroderi bör pressarfotstrycket ställas in på 0. Efter
ändring av trycket och stängning av luckan skruvas låsskruven åter fast. Vanligtvis
står spaken på 2.

KONTROLL FÖR INFÖRING AV TYG

Ibland vill man själv kontrollera införingen av tyg. Då behöver man höja nålen till den
högsta positionen, lyfta foten över nålbrädet och sätta vävbrädet med stiften på hålen
i nålbrädet. Därefter kan du själv bestämma tygets gång. Hur du skall göra för att sy i
knappar kan du se på sidan 28.
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BYTE AV NÅL

Nålklämskruv
Drag åt

Lossa

Flat sida från dig

1. Ställ nålen i högsta läge.
2. Lossa nålklämskruven och tag bort nålen.
3. Vänd nålens flata sida från dig och sätt i nålen så långt upp det går.
4. Drag åt nålklämskruven ordentligt.
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TYG-, TRÅD- OCH NÅLTABELL
Nedanstående tabell är en vägledning för sömnad i olika material.
Tyg

Tråd

Nål

Pressarfots-tryck
Se sida 17

Stygnlängd
Rakstygn

Sicksack

Val av stygnlängd

Nylon

Bomull.
80

Trikot

Syntet.
60

Tunt

Normalt

70 (10)

Silke

Silke 50

Ull-Silke

Syntet
50 Silke

80 (12)

Poplin

60-80
Bomull

80-90
(12-14)

Fin
Syntet.
manchester 60

1-3

1-4

0.5-3

0.5-4

0.5-3

0.5-4

80 (12)

Kraftigt

Gabardin

Silke 50

Jeans

Bomull.
50

90-100
(14-16)

Jersey

Syntet.
50

80-90
(12-14)

Tweed

Silke 50

80-90
(12-14)
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Överspänning

INSTÄLLNING FÖR SÖMNAD

Stygnlängd

Sömval

A

B-F

G

H

I

J

Pressarfot Vävbräde

Raksöm

Sicksack

Osynlig fållsöm

Trestegs sicksack

Sneda kaststygn

Elastiska rakstygn

Knapphål

Frihandsstygn

Utan
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ATT BÖRJA SY
VIKTIGA RÅD:
1. Höj trådtilldragaren till högsta läge när du börjar eller slutar sy.
2. Håll båda trådarna ca 10 cm bakåt när du syr de första stygnen.
3. Tillräckligt med tyg ska finnas under nålen innan du sänker pressarfoten.
4. Trampa på fotpedalen och börja sy.
5. Prova sömmarna på en lapp av det tyg du tänker använda och ställ in stygnlängd,
stygnbredd och trådspänning.

OBS:
1. När du vrider handratten, vrid den alltid mot dig.
2. Styr tyget lätt med handen.
3. För att undvika nålbrott, stanna alltid med nålen i högläge.
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ATT AVSLUTA SÖMMEN

1. Sy till slutet av sömmen.
2. Tryck på backmatningsknappen och sy ca 3-4 stygn bakåt.
3. Höj nålen till högsta läge.
4. Lyft pressarfoten och tag ut tyget bakåt.

Inbyggd trådkniv

5. Skär av tråden med trådkniven.
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RAKSÖM

1. Denna söm är den mest använda sömmen.
2. Sicksackpressarfoten används både till raksöm och sicksack.
3. För sömnad i tunna tyger, använd kortare stygnlängd. (Motsvarande inställningar
finns på sidan 20).

SICKSACK-SÖM

Sömväljarinställning

Sicksack-sömmen är en universalsöm.
Vid satinsömmönster handlar det om tätt
på varandra följande korta stygn som är
lämpliga för att sy initialer, figurer, eller
annat liknande.
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ÖVERKASTA

Med dessa stygn förhindras att kanter
fransar sig.

FÖRSTÄRKT RAKSÖM

Använd denna söm i stickade plagg,
trikå och andra elastiska material.
En sådan söm låter sig töjas, utan att
tråden går av.
Elastisk raksöm är en ytterst slitstark
raksöm.
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OSYNLIG FÅLLSÖM

1. Vik tyget som visas på bilden.

2. Sy sömmen som bilden visar.
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Använd foten för osynlig fållsöm. Kontrollera
sömbredden och nålinställningen när du syr så att
sömmen blir jämn.

Fel: Nålen sticker inte i fållen.

Här sticker nålen för långt in i fållen.

(B)

(A)

Riktig söm.
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SY FAST KNAPPAR

1. Lägg dit vävbrädet.
2. Sätt fast knappfoten.
3. Placera knappen på tyget och sänk pressarstången.
4. Vrid handratten mot dig och kontrollera att nålen går ner i båda knapphålen.
Anpassa stygnbredden om det är nödvändigt.
5. Sy ungefär 7 stygn.
6. Dra ner båda trådarna på undersidan och knyt.

FOGSÖM

Välj trestygns-sicksack eller smockstygn för
fogsöm.
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SY FAST BLIXTLÅS (Extra tillbehor)

Välj raksöm.
1. Vik upp ca 2 cm tyg och lägg det under foten.
2. Blixtlåset möjliggör att sy nära den upphöjda
kanten utan att nålen kan sticka i blixtlåset.

1. För att sy den vänstra sidan av blixtlåset sätt
blixtlåsfoten på nålens vänstra sida.
2. För att sy den högra sidan måste blixtlåsfoten
befinna sig på höger sida om nålen.

Sy enligt bilden.
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SÅDAN SYS KNAPPHÅL
Använd knapphålsfoten.
Ställ stygnlängdsratten i motsvarande läge.
Mönsterväljare

Steg

Inställningar

1. Ställ in på 1
2. Sy på vänster sida
3. Lyft nålen

4. Ställ in på 2
5. Sy 5-6 stygn
6. Lyft nålen

7. Ställ in på 3
8. Sy på höger sida
9. Lyft nålen

10. Ställ in på 4
11. Sy 5-6 stygn
12. Lyft nålen

Sätt fast knapphålsfoten som bilden
visar innan du börjar sy.

Skär upp knapphålet längs mitten med
knapphålskniven som bilden visar.
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FÅLLA (Extra tillbehor)
3 mm
1 mm
20 mm

1. Ställ pressarfoten och nålen i högsta läget. Sätt fast fållfoten.
2. Vik tygkanten 3 mm och lägg tyget under pressarfoten. Fäst den vikta kanten
med ett par stygn. Höj nålen. Höj pressarfoten. Utför sömmen i fållfotens
rundning.

3. Sänk pressarfoten och sy.
4. Styr tyget en aning åt vänster när du syr så att det löper i fållfotens rundning.
5. Kontrollera att tyget inte rör sig under högra halvan av fållfoten. Tyget måste
matas in i fållfoten tillräckligt så att tygets kant löper fritt i rundningen under foten.
Detta arbete kräver rätt material och en del erfarenhet för att optimalt resultat ska
uppnås.
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TVILLINGNÅL (Extra tillbehor)

Träd maskinen som för vanlig sömnad genom att leda båda trådarna på samma
sätt till nålen där de träs separat.
Stygnbredden får inte överskrida två tredjedelar av den maximala bredden eftersom
nålen då kan brytas av.

BRODERA

Ta bort pressarfoten och sätt på broderplattan. Rör den över tyget som är uppspänt
i broderbågen långsamt och i önskad riktning tills mönstret är broderat.
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LINJAL (Extra tillbehor)

.
1. Skjut linjalen i fåran över pressarfotsspaken.
2. Rör linjalen till höger eller vänster tills önskat avstånd är uppnått.

SÖMLEDARE (Extra tillbehor)

1. Använd sömledaren för att sy långa sömmar med ett jämnt avstånd från
tygkanten.
2. Montera sömledaren till höger om stygnplåten och ställ in avståndet.
3. Sy så att tygkanten följer sömledaren. Montera kantlinjalen i vinkel för att sy en
svängd söm.
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RENGÖRING

A
A
B

C

1. Ställ nålen i högsta läget.
2. Ta ur spolkapseln.
3. Vrid låshaken A enligt bild.
4. Ta ur griparlocket.
5. Ta ur griparen.
6. Rengör och smörj griparen. Montera
sedan i omvänd ordning.

Rengöring av griparen
(A) Låshake
(B) Griparlock
(C) Gripare

Öppna griparlocket och olja in griparbanan.
Rengör tygmataren med en pincett.
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FELSÖKNING OCH ÅTGÄRDER
Fel

Trolig orsak

Åtgärd
- Höj mataren

Tyget matas ej

- Symaskinen syr inte, bara
handratten rör sig
- Stygnlängd inställd på 0
- För lågt pressarfotstryck

Nålen går av

- Nålen felaktigt isatt
- Nålen är krokig
- Tyget har dragits
- Nål, tråd och tyg stämmer ej
överens

- Sätt i nålen på nytt
- Byt ut nålen
- Dra inte i tyget
- Anpassa nål och tråd till
tyget

- Felaktig
sicksackbreddinställning
- Nålen felträdd
Övertråden brister
- För hård övertrådspänning
- Nålen är krokig
- Repor och skråmor på
griparen

Undertråden
brister

Tyget rynkas

- För hård undertrådspänning
- Nålen är felaktigt isatt
- Tråden felträdd
- Damm och ludd på griparen

- Ställ in 1-4
- Öka pressarfotstrycket

- Korrigera inställningen
- Trä i tråden på nytt
- Minska övertrådspänningen
- Byt ut nålen
- Byt ut griparen eller polera
bort skadorna
- Lossa trådspänningen
- Sätt i nålen på nytt
- Trä i tråden på nytt
- Gör rent området runt
griparen

- För hård trådspänning
- Ställ in spänningen
- För hårt pressarfotstryck
- Ändra pressarfotstrycket
- Nål, tråd och tyg stämmer ej - Anpassa nål och tråd till
överens
tyget
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Ta hand om apparatens avträdning enligt lagen. Produkten
måste återvinnas enligt lagen gällande återvinning av
elektroniska apparater.
Mera information får du av din återförsäljare.
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