Funktioner och finesser

Viktiga funktioner
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknik
Den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR™
Stor sömnadsyta
Automatiskt trådklipp
Helautomatisk elektronisk trådspänning
Obs! Mer information om funktionerna finns vid symbolen

Innovation
FRIHANDSÖMNAD FÖR ALLA SÖMMAR – Frihandsläge för enklare
quiltning och vackra broderier för alla typer av sömmar.
START/STOPP-FUNKTION – Sy i en jämn hastighet utan att använda
fotreglaget.
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Användarvänlighet
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ -TEKNIK – Systemet känner
automatiskt av tygtjockleken medan du syr och anpassar sig
efter den så att matningen blir perfekt.
Automatiskt pressarfotslyft
• Lyfter och sänker pressarfoten automatiskt. Fyra lägen:
ned, vänd, upp och extra lyft. Matartänderna sänks automatiskt så att tjocka tyger och quiltar får maximalt utrymme
och lätt glider in under foten.

HELAUTOMATISK ELEKTRONISK TRÅDSPÄNNING – Optimal
trådspänning för varje sömnadsteknik och tyg ställs in auto
matiskt. Du kan enkelt koppla bort den automatiska trådspänningen för att sy specialtekniker.
GRAFISK SKÄRM – Se sömmen med eventuella justeringar i
naturlig storlek innan du börjar sy. All information du behöver för den valda sömmen visas.

Vändläge
• Pressarfoten känner hur tjockt tyget är när du stannar med
nålen i nedre läget. Foten glider över tyget när du vill
vända, skapa applikationer och quilta.

LED-LAMPOR – Tre LED-lampor lyser upp nålområdet och
sömnadsytan för att underlätta sömnaden och minska ansträngningen för ögonen. Lampor med extra lång livslängd
minskar underhållsbehoven.

Automatiskt pressarfotstryck
• Sensorsystemet känner kontinuerligt av tygtjockleken och
justerar pressarfotstrycket automatiskt.

INBYGGD NÅLTRÄDARE –Trädningen underlättas och du
behöver inte anstränga ögonen.

DEN EXKLUSIVA FUNKTIONEN SEWING ADVISOR™ – Välj
tyg och sömnadsteknik så ställer SEWING ADVISOR™ omedelbart in rätt inställningar för bästa söm, stygnbredd, stygnlängd, trådspänning, tryck och hastighet åt dig. Sömmen
samt den rekommenderade pressarfoten, nålstorleken och
nåltypen visas på skärmen.
AUTOMATISKT TRÅDKLIPP – Med en enda knapptryckning
klipps över- och undertråden av och trådändarna dras mot
tygets undersida.

NÅLSTOPP UPPE/NERE – Tryck på nålstopp uppe/nere eller
tryck lätt på fotreglaget om du vill föra nålen uppåt eller
nedåt. Gör det enkelt att vrida tyget, sy applikationer o.s.v.
SPOLNING AV UNDERTRÅD VIA NÅLEN – Snabb och enkel
undertrådsspolning.
UNDERTRÅDSSENSOR MED LJUDSIGNAL – Ett meddelande
visas om undertråden håller på att ta slut.
STYGNBREDDSBEGRÄNSNING – Välj stygnbreddsbegränsning för att undvika att nålen går av när du syr med pressarfötter för raksöm.

Kapacitet
STOR SÖMNADSYTA – Perfekt när du syr stora quiltar,
heminredningsprojekt och klädesplagg. Njut av den 250 mm
stora ytan till höger om nålen som underlättar sömnaden.

PERFEKTA KNAPPHÅL – Den automatiska knapphålsmätaren
syr perfekta knapphål i ett steg, om och om igen.

NYTTOSÖMMAR, SPECIALSÖMMAR OCH INBYGGDA
TYPSNITT – Med 200 sömmar och fyra inbyggda typsnitt att
välja mellan är de kreativa möjligheterna oändliga. 7 mm
stygnbredd, 6 mm stygnlängd.

• Sju typer av knapphål och två snörhål för olika sömnads
projekt.

SPARA I MINA SÖMMAR – 20 permanenta minnen (varje
minne rymmer upp till 40 sömmar eller bokstäver) för
personliga söminställningar och sömprogram för snabb
och enkel åtkomst.
DEKORATIVA TAPERINGSÖMMAR – Stygnbredden minskas
automatiskt till en perfekt spets för dekorationer eller
diagonala hörn.

• Båda sidorna av knapphålet sys i samma riktning. På så sätt
blir knapphålen jämna och balanserade.

• Den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR™ väljer det
bästa knapphålet för materialet och tygtjockleken.
• Sy så många knapphål i ett steg som du vill.
29 OLIKA NÅLPOSITIONER – 29 olika nålpositioner för perfekta kantstickningar och andra sömmar längs kanten, sömnad
”i diket” och quiltning.
NÅLPOSITION – Du kan ändra position för alla sömmar som
är mindre än 7 mm breda. Placera sömmarna precis där du vill
ha dem.
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