
UNDERHÅLL 10:3

Generella problem
Ta bort ludd från spolområdet och använd endast originalspolar 

® som är godkända för den här 
symaskinsmodellen.

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

Felaktiga, oregelbundna eller täta stygn? sömnadsinställningarna för tvillingnålssäkerhet och 
stygnbreddsbegränsning i inställningsmenyn.

Maskinen syr inte? Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt både i maskinen och i vägguttaget. 

Tryck på pekskärmen för att aktivera den.

Ikonerna på pekskärmen aktiveras inte när man 
trycker på dem?

funktionsknappar reagerar inte  
Maskinens uttag och funktionsknappar kan vara känsliga för statisk 
elektricitet. Om skärmen inte reagerar när du trycker på den kan du pröva 

Övertråden går av

Har du satt i en felaktig nål? Använd nålsystem 130/705 H.

Är nålen för liten för tråden? Byt nål till rätt storlek för tråden.

Har du trätt maskinen på rätt sätt? Kontrollera trädningen. Trä om maskinen (se sidan 2:5).

®.

Används rätt trådbricka? Sätt på en trådbricka i rätt storlek för den aktuella trådrullen (se kapitel 2).
Om du använder en vertikal trådrullehållare ska du inte ha en trådbricka ovanpå rullen.

Undertråden går av

Är stygnplåtens hål skadat? Byt stygnplåt (se sidan 10:2).

Ta bort ludd från spolområdet och använd endast originalspolar som är 

FELSÖKNING
®

Lämna in symaskinen för service regelbundet hos din lokala auktoriserade återförsäljare!
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Har undertråden spolats på rätt sätt? Spola en ny spole med undertråd.

Maskinen hoppar över stygn

Har du satt i 

Har du satt i en felaktig nål? Använd nålsystem 130/705 H.

Har du trätt maskinen på rätt sätt? Kontrollera trädningen.

Är nålen för liten för tråden? Byt nål.

Flyttar sig tyget upp och ner med nålen  
när du syr 

Sömmen har ojämna stygn.  

Använder du för tjock eller ojämnt spunnen tråd? Byt tråd.

Använder du rätt typ av nål? Sätt i en lämplig nål på rätt sätt, enligt beskrivningen i kapitel 2.

Maskinen matar inte eller matar ojämnt.

Har det samlats ludd mellan matartänderna? Ta bort stygnplåten och rengör matartänderna med en borste.

Trådöglor formas på broderiets undersida
 

steg tills problemet är löst.

Broderiet är förvrängt
Har tyget spänts fast ordentligt i Tyget ska sitta stramt i bågen.

Sitter den inre brodérbågen ordentligt fast i den yttre 
brodérbågen?

Spänn fast tyget så att den inre brodérbågen är helt inskjuten i den yttre brodérbågen.

Broderiet har veckat sig
 

Maskinen broderar inte

Används fel brodérbåge? Skjut fast rätt brodérbåge.

Systemrapport


