
1. STOR SYFLADE Syfladen til højre for nålen er 
større, så der kan sys i store stykker stof.

2. DFS™ SYSTEM Det særlige transportørsystem 
fremfører stoffet både fra oven og fra neden. Det 
kan nemt aktiveres eller deaktiveres efter behov.

3. SMUKKE 9 MM-STING Vælg mellem et stort 
udvalg af sømme, herunder nyttesømme, knap-
huller og pyntesømme.

4. LCD-SKÆRM MED LYSSTYRKEKONTROL Du 
kan få vist oplysninger om trykfod, stingbredde, 
stinglængde og andre syoplysninger på denne 
læsevenlige skærm.

5. HØJ SYHASTIGHED Syr 1100 sting i minuttet. 
Fantastisk til syning af store quilte og syning af 
almindelige lange sømme.

6. LED-LYS Syv stærke lys oplyser hele syområdet.

7. NÅLETRÅDER Trådning af nålen foregår hurtigt 
og nemt.

8. START/STOP – SY UDEN FODPEDALEN Gør det 
nemt at sy lange sømme og foretage frihånds syning.

9. TRÅDKLIP Automatisk klipning af over- og under-
tråden med et tryk på en knap.

10. ELEKTRONISK TRÅDSPÆNDING Nålens tråd-
spænding indstilles elektronisk – det gør syning 
nemt. 

11. SEPARAT MOTOR TIL UNDERTRÅDSSPOLING 
Du kan nemt spole undertråd, mens du syr.

12. OVER- OG UNDERTRÅDSSENSORER advarer 
dig, når undertråden er ved at slippe op, og/
eller når overtråden er sprunget eller slipper op.

13. PROGRAM TIL DOBBELTNÅL Med et tryk på en 
knap justeres stingbredden, så nålen ikke knæk-
ker ved brug af dobbeltnål.

14. SPEJLVENDING Vend sømmen vandret for at få 
endnu flere muligheder.

15. EKSTRA HØJT TRYKFODSLØFT Hæver trykfoden 
til dens højeste position, så kraftigt stof nemt kan 
placeres under trykfoden.

16. NÅLESTOP OPPE/NEDE Tryk på en knap for at 
indstille nålen til automatisk at stoppe oppe eller 
nede i stoffet, når du løfter foden fra fodpedalen. 
Ideelt til drejning, syning af applikationer og 
quiltning. Du skal bare træde på fodpedalen for 
at skifte mellem nålestop oppe eller nede.

17. AUTOMATISK SÆNKNING AF TRANSPOR-
TØREN Transportøren sænkes i forbindelse  
med specialteknikker, såsom frihåndsquiltning, 
broderier og isyning af knapper.

18. HASTIGHEDSINDSTILLINGER Indstil syhastig-
heden til specialtråde, teknikker eller til dine 
egne præferencer.

19. TO INDBYGGEDE TRÅDRULLEHOLDERE OG 
TRÅDHOLDER SOM PÅ EN INDUSTRIMASKINE 
Til syning med dobbeltnål, specialsyning og 
undertrådsspoling, mens du syr.

20. FRIARM Giver adgang til buksesømme og 
områder, der er svære at nå ind til, så du opnår 
professionelle resultater.
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