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SIKKERHEDSANVISNINGER
Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

Elektrisk tilslutning
Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den mærkespænding, der er angivet på maskinen.

Generelle kommentarer vedrørende sikkerhed

symaskinenålen.

genbruges i henhold til relevante nationale regler vedr. 
elektriske/elektroniske produkter. Ved tvivl, kontakt 



Tillykke!
både hvad angår design og teknologi, og som du kan 

hvordan du kan udnytte din maskine maksimalt. Vores 

altid gerne hjælpe dig.

expression™ symaskine vil helt sikkert give 
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Dele foroven

undertrådsspoling

26. Undertrådskniv
27. Greb till undertrådsspoling og 

undertrådsspindel

Maskinoversigt
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Introduktion

Tilbehørsæske

det er let tilgængeligt.

Medfølgende tilbehør

37. Kantlineal

46. Undertrådsspoler

Medfølgende tilbehør, der ikke er vist på 
billedet



1:8

In
tro

du
kt

io
n

Trykfødder

på mere end 1,0.

på lynlåsens tænder.

stopning.

Vigtigt! Sørg for, at IDT™-funktionen er deaktiveret, når du bruger trykfod 2A, 5A, 5M, 6A og frihånds-/
stoppefoden.
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Introduktion

Sømoversigt
Nyttesømme

Søm
Søm- 

nummer Navn Beskrivelse
4.2 3.2

1 1 Ligesøm
Til sammensyning og pyntestikninger. 37 forskellige nålepositioner kan vælges.

Bemærk! Denne søm giver en stærkere hæftning end søm nr. 52 (4.2) / 43 (3.2).

2 2 Elastisk tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Pyntestikning.

3 3 Ligesøm til tilbagesyning Kontinuerlig tilbagesyning.

4 4 Risøm Til sammenrining af  stofstykker. Enkeltsting, som anvendes til rining. Du styrer stingets længde 
manuelt.

5 5 Zigzagsøm Til forstærkning af  sømme, færdigsyning, stræksyning, blondeindsætning.

6 6
Zigzagsyning, højre eller 
venstre nåleposition

Til forstærkning af  sømme, færdigsyning, stræksyning.

 
7 7 Z-zigzagsøm Til applikationer, lidser/bånd, snørehuller.

 
8 8 Elastisk tredobbelt zigzagsøm Elastisk søm til pyntekanter eller pyntestikninger.

 
9 9 Trestings zigzagsøm Syning af  elastik, stopning, lapning og pyntesyning.

 
10 10 Elastisk søm Til syning i elastiske stoffer, stopning, lapning.

11 11 Tredobbelt stræksøm Syning af  elastik, stopning, lapning og pyntesyning.

12 12 Bikubesøm Pyntesøm til strækstoffer og kanter. Kan også bruges med elastisk tråd som undertråd.

13 13 Fagotsøm Til sammensyning af  stoffer og pladevat til quiltning, pyntesøm til quiltning samt hulsømme.

14 14 Basissøm til elastiske stoffer Sammensyningssøm til undertøj, frottéstof, læder, uhåndterlige stoffer, hvor sømmene skal over- 
lappe.

15 15 Heksesøm Elastisk pyntesøm til strækstoffer.

16 16 Usynlig oplægningssøm Til syning af  usynlig oplægning i vævede stoffer.

17 17 Stræksøm til usynlig oplægning Til syning af  usynlig oplægning i strækstoffer.

18 18 Elastisk trikotsøm Til syning af  sømme i strækstof.

19 19 Lukket overlocksøm Til sammensyning og overkastning af  strækstoffer i én arbejdsgang.

20 – Lukket overlocksøm Til sammensyning og overkastning i én arbejdsgang.

21 20 Lukket overlocksøm Til sammensyning og overkastning af  strækstoffer i én arbejdsgang med forstærket kant.

22 21 Almindelig overkastningssøm Sammensyning og overkastning af  strækstoffer i én arbejdsgang med forstærket kant.

23 – Overlocksøm Sammensyning og overkastning af  strækstoffer i én arbejdsgang.
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Søm- 
nummer Navn Beskrivelse
4.2 3.2

24 22 Overlocksøm Elastisk og dekorativ oplægningssøm til strækstoffer.

25 23 Lukket overlocksøm Til syning og overkastning af  strækstoffer i én arbejdsgang samt til lapning og oplægning.

26 24 Overlocksøm til strikstoffer Til sammensyning og overkastning af  strækstoffer i én arbejdsgang.

27 – Forstærket overlocksøm Til sammensyning og overkastning af  strækstoffer i én arbejdsgang og til forstærkning.

28 – Overlocksøm Til sammensyning og overkastning af  strækstoffer i én arbejdsgang med forstærket kant.

29 25 Falsk dæksøm Til syning af  overlockdæksøm i strækstoffer.

30 26 Åben overlocksøm til usynlig 
oplægning Til syning af  dekorativ overlocksøm som usynlig oplægning i vævede stoffer.

31 – Lukket overlocksøm til usynlig 
oplægning Dekorativ overlock/oplægningssøm til vævede stoffer.

32 27 Linnedknaphul Knaphul til bluser, skjorter, sengetøj o.l.

33 28 Standardknaphul Basisknaphul til bluser, skjorter og jakker. Også til pudevår.

34 29 Rundt knaphul med spids 
trense Knaphul til beklædning.

35 30 Rundt knaphul med 
langsgående trense Knaphul til beklædning.

36 31 Øjeknaphul med spids trense Skrædderknaphul eller dekorativt knaphul.

37 32 Øjeknaphul med langsgående 
trense Skrædderknaphul til jakker og bukser.

38 33 Rundt knaphul Knaphul til lette klædningsstykker eller jakker.

39 34 Elastisk knaphul Knaphul til strækstoffer.

40 – Korsstingsknaphul Dekorativt knaphul.

41 – Dekorativt øjeknaphul Dekorativt knaphul til jakker.

42 – Rundt heirloomknaphul med 
spids trense Dekorativt heirloomknaphul.

43 35 Knapisyning Til isyning af  knaphuller eller trenser.

44 36 Paspoleret knaphul Med ekstra klippeplads til paspolerede knaphuller (ligesøm).

45 37 Snørehul Til heirloom-pynteeffekter.

46 38 Programmerbar stoppesøm Til stopning af  huller eller ødelagt stof.

47 39 Programmerbar forstærket 
stoppesøm Til forstærket stopning af  huller eller ødelagt stof.
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Introduktion

Søm
Søm- 

nummer Navn Beskrivelse
4.2 3.2

48 40 Trenser Til automatisk forstærkning af  sømme og lommer.

49 41 Denimtrense Til automatisk dekorativ forstærkning af  sømme og lommer.

50 42 Dekorativ trense Til automatisk dekorativ forstærkning af  sømme og lommer.

51 – Tværgående trense Til automatisk forstærkning af  sømme og lommer.

Quiltesømme

Søm

4.2 52* 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

3.2 43* 44 45 46 47 48 49 50 51 – 52 – 53 – 54 55 – 56 57 58 59 – 60 –

Søm

4.2 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

3.2 61 62 – – 63 – 64 65 66 – 67 – 68 69 – 70 71 72 73 – – – 74

Modesømme

Søm

4.2 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

3.2 75 76 77 78 – 79 80 81 82 83 – 84 85 – 86 87 88 89 90 91 92 93 94 –

Søm

4.2 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

3.2 95 96 97 – 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

 
Pyntesømme

Søm

4.2 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

3.2 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 – 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

Søm

4.2 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

3.2 – – 131 132 133 134 135 136 – 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 – 147 148 149 150

Søm

4.2 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

3.2 151 152 153 154 155 156 157 158 159 – 160 161 162 163 164 – 165 166 – 167 168 – 169 170

* Denne søm giver en mere dekorativ hæftning end søm nr. 1.
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4.2 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

3.2 171 172 173 174 – 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

Søm

4.2 232 2331 2341 2351 2361 2372 2383 2394 2405 2415 2426 2436 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254

3.2 193 1941 1951 1961 1971 1982 1993 2004 2015 2025 2036 2046 – – – – – – – – – – –

1 Kræver brug af knudesømsfoden med IDT™ system (ekstraudstyr, delnummer 820613-096).
2 Kræver brug af perlefod 6 mm (ekstraudstyr, delnummer 820605-096). 
3 Kræver brug af perlefod 4 mm (ekstraudstyr, delnummer 820604-096).
4 Kræver brug af topstikningsfod med to niveauer og IDT™ system anbefales (delnummer 820676-096).
5 Kræver brug af 3-huls garnfod med IDT™ system (ekstraudstyr, delnummer 820920-096).
6 Kræver brug af trykfod med sømfolder & guide med IDT™ system (ekstraudstyr, delnummer 820931-096).

Alfabeter
Comic (3.2 & 4.2)

 
 

Cyrillic (3.2 & 4.2*)

Outline (4.2**)

* Kun på den russiske udgave af symaskinen ™ 4.2.
** Ikke inkluderet i den russiske udgave af symaskinen ™ 4.2.
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Udpakning

bærekabinettet.

plastikposen.

Bemærk! Hvis du efterlader styrofoamen i tilbehørsæsken, 
kan det påvirke sømkvaliteten. Styrofoamen er kun 
beregnet til indpakning og skal fjernes.

Bemærk! Din PFAFF® expression™ symaskine er 
justeret, så den leverer det optimale syresultat ved normal 
stuetemperatur. Ekstreme varme og kolde temperaturer 
kan påvirke syresultatet.

Tilslutning til strømforsyningen

Bemærk! Før du sætter fodpedalen til, skal du kontrollere, 
at den er af typen ”FR5” (se undersiden af fodpedalen).

Bemærk! Det er kun nødvendigt at sætte 
fodpedalens ledning i fodpedalen den første gang, du 
skal bruge maskinen.

2. 

ledningen i stikkontakten.
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Sammenpakning efter syning 

nemmere kan opbevares.

beskyttelseslåget på igen.

LED-lys

Friarm

ved at skubbe den til venstre.

Trådkniv

Trådrulleholdere
Maskinen har to trådrulleholdere, en 
hovedtrådrulleholder og en hjælpetrådrulleholder. 

Vandret stilling
trådrulleplade og trådrullen på 

toppen og hen på en ny trådrulleplade. 

trådrullen.

ind mod trådrullen. Der må ikke være mellemrum 
mellem trådrullepladen og trådrullen. 

Lille trådrulleplade

Stor trådrulleplade
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Hovedtrådrulleholder i lodret stilling

Lodret stilling

i at rotere.

Hjælpetrådrulleholder

dobbeltnål.

trådrullen. 

Trådning af symaskinen

oppe. 

Hjælpetrådrulleholder og hovedtrådrulleholder i lodret 
stilling

quilt expression™ 4.2
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Forberedelser

Nåletråder
Med nåletråderen kan du tråde nålen automatisk. 

Bemærk! Nåletråderen kan bruges til nålestørrelse 70-
120. Du kan ikke bruge nåletråderen til nålestørrelse 60 
eller mindre, til wingnåle, dobbeltnåle eller trippelnåle. 
Nogle dele i ekstraudstyret kræver også manuel trådning 
af nålen.

Trådning af dobbeltnålen

anden tråd på trådrulleholderen.

ned i venstre trådrille. Kontrollér, at den ene 

ikke snor sig sammen.

Bemærk! Ved brug af specialtråde (såsom metaltråde) 

trådspændingen. Ved at mindske spændingen undgår 
man, at nålen knækker.

quilt expression™ 4.2
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Undertrådsspoling
Spoling fra vandret stilling

model. 

mod trådrullen.

bagest.
 Bemærk! Sørg for, at tråden er trukket helt ind 

i forspændingsenheden for at få den korrekte 
trådspænding.

Der vises en pop op-meddelelse på skærmen, 

at spole undertråden.

undertråden at gå langsommere og stopper 

undertrådsspolen, og klip tråden over med 

Spoling gennem nålen
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Isætning af spolen

dig selv.

trækkes ud.

over.
 Bemærk! Spoledækslet kan bruges som  
 forstørrelsesglas.

IDT™-system (indbygget 
overtransportør)

 
expression™

passe sammen.

Aktivering af IDT™-systemet
Vigtigt! Til al syning med den indbyggede 
overtransportør skal du bruge trykfødder med 
midterudskæring bagpå (D). 

Deaktivering af IDT™-systemet
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Elektronisk knæløfter (4.2)

på maskinen. Juster den rektangulære pude på 

med begge hænder.

Nåle

Universalnål (B)

-kvaliteter.

Stræknål (C)

læder. Mærket med et gult bånd.

Broderinål (D)

Denimnål (E)
Denimnåle har en skarp spids, der kan 

et blåt bånd.

Wingnåle (F) Bemærk! Udskift nålen ofte. Brug altid en lige nål med 
en skarp spids (G).
En beskadiget nål (H) kan medføre, at der springes sting 
over, at nålen knækker, eller at tråden springer. En 
beskadiget nål kan også beskadige stingpladen.
Undlad at bruge asymmetriske dobbeltnåle (I), da de kan 
beskadige symaskinen.
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Forberedelser

Udskiftning af nålen

nålen.

skruetrækkeren.

ikke kan komme længere.

Sænkning af transportøren

Udskiftning af trykfoden
Afmontering af trykfod

Montering af trykfod

Bemærk! Kontrollér, at trykfoden er korrekt monteret, 
ved at hæve trykfoden.
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Knapper til quilt expression™ 4.2

Nålestop op/ned med indikator (1)

Når nålestop ned er aktiveret, lyser ikonet. Nålen 

eller sænke nålen.

Genstart (2)

Hastighedskontrol (3)

på hastighedsknappen, og hold den inde, mens du 

Bemærk! Du kan ikke vælge en højere hastighed end 
standardhastigheden.

Trådklip med indikator (4)

maskinen klipper over- og undertråden over og 

trådklip lyser.

Tilbagesyningsknap (7) med indikator (5)

maskinen syr baglæns, indtil du trykker på 

du syr, syr maskinen baglæns, så længe knappen 

når tilbagesyningsknappen er trykket ind.

Indikator for programmeret hæftning (6)

er aktiveret. Indikatoren bliver ved med at lyse, 

Øjeblikkelig hæftning (8)

Trykfod op og ekstraløft (9)

Trykfod ned og drej (10)

at sy.
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Forberedelser

Start/stop (11)
Når du trykker på denne knap, kan du starte og 

Grafisk display (12)

Stingbredde eller stingpositionering (13)

+ og -.

stingpositioneringen.

Stinglængde eller stingtæthed (14)

+ og -.

Alternativknap (15)

display. Når du trykker på alternativknappen, 

stingbreddeindstillingen, og stingtætheden vises i 

Hjul (16)

og hjulets midterikon er en OK-knap.  

indstillingsmenuen.

Direkte valg (17)

F1 - Funktion 1 (18)

taperingsprogrammet. Den bruges også til at 
gentage knaphuller med og til at deaktivere 

F2 - Funktion 2 (19)

trådklipindstillingerne, og ved kombinationssyning 

Infoknap (20)

Indstillingsmenu (21)

maskinindstillinger.

Lodret spejlvending (22)

Vandret spejlvending (23)

Indlæs personlig søm eller kombination (24)

Gem personlig søm eller kombination (25)

kombination i maskinens hukommelse.

Slet (26)

Kombinationer (27)
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Knapper til expression™ 3.2

Trådspændingsvælger (1)

trådspændingsvælgeren.

Nålestop op/ned med indikator (2)

samtidig. Når nålestop ned er aktiveret, lyser 
ikonet. Nålen standser i nedestillingen.

eller sænke nålen.

Genstart (3)

maskinen.

Hastighedskontrol (4)

display indikerer, hvor langsomt maskinen syr. 

mens du ændrer syhastigheden ved at dreje på 

Bemærk! Du kan ikke vælge en højere hastighed end 
standardhastigheden.

Tilbagesyningsknap (7) med indikator (5)

maskinen syr baglæns, indtil du trykker på 

du syr, syr maskinen baglæns, så længe knappen 

når tilbagesyningsknappen er trykket ind.

Indikator for programmeret hæftning (6)

aktiveret. Indikatoren bliver ved med at lyse, indtil 

Øjeblikkelig hæftning (8)

Grafisk display (9)
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Forberedelser

Stingbredde eller stingpositionering (10)

+ og -.

Stinglængde eller stingtæthed (11)

+ og -.

Alternativknap (12)

display. Når du trykker på alternativknappen, 

stingbreddeindstillingen, og stingtætheden vises i 

Hjul (13)

og hjulets midterikon er en OK-knap.  

Direkte valg (14)

F1 - Funktion 1 (15)

taperingsprogrammet. Den bruges også til at 
gentage knaphuller med og til at deaktivere 

F2 - Funktion 2 (16)

Infoknap (17)

Indstillingsmenu (18)

maskinindstillinger.

Vandret spejlvending (19)

Indlæs personlig søm eller kombination (20)

Gem personlig søm eller kombination (21)

kombination i maskinens hukommelse.

Slet (22)

Kombinationer (23)
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Forberedelser

Indstillingsmenu

maskinindstillinger, lydindstillinger og skærmindstillinger.

ved at trykke på op- og nedpilene på hjulet.

Bemærk! Hvis det ikke er muligt at kombinere en indstilling med en tidligere valgt indstilling, bliver omridset af 
det pågældende felt stiplet.

indstillingsmulighederne.
Dette ikon betyder, at indstillingen bevares, 

Dette ikon betyder, at indstillingen bevares, 
indtil du slukker symaskinen.

indstillingen bevares, indtil du deaktiverer den.

lukke indstillingsmenuen.

Trådspænding (4.2)

Når sytilstanden er aktiveret, kan du trykke 

trådspænding.

Model 3.2: 
om, hvordan du indstiller trådspændingen.

Dobbeltnål

på dobbeltnålen ved at trykke på venstre og 

dobbeltnålen, begrænses stingbredden til denne 

med dobbeltnål.
Bemærk! Dobbeltnål og sikker stingbredde kan ikke 
anvendes samtidig.
Der vises en pop op-meddelelse med en advarsel, hvis 
du vælger en søm, der er for bred til den indstillede 
dobbeltnålstørrelse.

Sikker stingbredde

Når du tænder maskinen med denne indstilling 

Bemærk! Dobbeltnål og sikker stingbredde kan ikke 
anvendes samtidig.

Dynamisk fjederfod 6D (4.2)

holdes på stingpladen, mens stinget dannes.
Bemærk! Den dynamiske fjedertrykfod 6D anbefales
til brug med ligesøm. Aktivér Sikker stingbredde.
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Fjedertrykfod frihånd (4.2)
Du kan aktivere denne indstilling, hvis du vil 

symaskinen.
Bemærk! Frihåndsquiltefoden med åben tå er 
ekstraudstyr og kan købes hos den lokale autoriserede 
PFAFF®-forhandler. Undlad at bruge den, hvis 
Sensormatic frihånd er aktiveret, da nålen kan beskadige 
trykfoden. 
Frihåndsquiltefoden med åben tå eller anden 
fjederbelastet fod med lysegråt plasthus kan også bruges 
til brodering.

Sensormatic frihånd (4.2)
Du kan aktivere denne indstilling, hvis du vil 

bevæges manuelt.

Løft/dreje højde (4.2)

Bemærk! Pas på ikke at reducere højden for meget. 
Stoffet skal stadig kunne bevæges frit under trykfoden.

Trykfodstryk (4.2)

indstilling annulleres, når du slukker symaskinen.
Bemærk! Hvis du vil ændre trykfodstrykket for en hel 
kombination, skal du åbne kombinationen i sytilstanden 
og ændre indstillingen der.

Automatisk trykfodsløft (4.2)
Når du vælger denne indstilling, aktiveres det 

maskinen stopper, mens nålen er nede.

Balance

Disse justeringer påvirker kun den valgte 

standardindstillingen, når du vælger en anden 

Sprog
Du kan ændre sproget på al tekst i symaskinen ved 

Lydalarm

standard indstillet til at være slået til.

Kontrast

Softwareversion

symaskine.
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Sytilstand - oversigt

Sådan vælger du en søm

Anbefalinger vedrørende syning

 

 Indstillet til dobbeltnål 

 Indstillet til stingbreddesikkerhed

system

Bemærk! Alle symboler og indstillinger vises ikke 
samtidig.
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Tryk på alternativknappen for at få 
vist stingpositionering og -tæthed

Syning

Sømjusteringer

Disse justeringer påvirker kun den valgte 

standardindstillingerne, når du vælger en anden 

automatisk, når du slukker maskinen.
Den indstillede stingbredde og stinglængde vises ved 

overskride minimum- eller maksimumindstillingerne 

Bemærk! Numrene fremhæves, når indstillingen ændres.

Stingbredde (1)

+ og -.

Stinglængde (2)

tætheden er stadig den samme.

Stingpositionering (3)

Bemærk! Dette er kun muligt, når du bruger en søm, 
der er smallere end 9 mm. Du kan mindske stingbredden 
for at gøre sømmen smallere efter behov.

Stingtæthed (4)

påvirker ikke stinglængden.
Bemærk! Dette bruges ofte ved syning med specialtråde, 
og når en mindre tæt satinsøm ønskes. Hvis du har 

tæthedsindstillingen i stedet for stinglængdeindstillingen.

Trådspænding (5)

indstillet korrekt, dvs. at trådene ved almindelig 

nåletrådsspændingen.

nåletrådsspændingen.

Model 4.2: 

hvordan du ændrer indstillingen manuelt.

Model 3.2: 

ved at dreje trådspændingsvælgeren til det 
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Spejlvending

spejlvending.

Model 4.2: 

Hæfteindstillingar

visningen ved igen at trykke på knappen 

Bemærk! Hvis du vil hæfte øjeblikkeligt, skal du trykke 
på knappen for hæftning, der sidder foran på maskinen.

Syning med valgte hæfteindstillinger

du begynder at sy.

 Model 4.2: 
programmeret, klipper symaskinen automatisk 

Bemærk! Stop med at sy, og tryk på 
tilbagesyningsknappen to gange for at aktivere 
tilbagesyning. Indikatoren for tilbagesyning lyser. 
Symaskinen hæfter ikke.

Tryk på tilbagesyningsknappen, mens du syr 
tilbage, for at aktivere hæftning i slutningen. Både 
indikatoren for tilbagesyning og indikatoren for det 
programmerede hæftesting lyser.

For at gå til bage til fremadsyning skal 
du stoppe tilbagesyningen og trykke på 
tilbagesyningsknappen. Ingen af indikatorerne 
lyser, og der udføres ingen hæftning.



3:5

A

B

Syning

Taperingsprogram

mens du syr, så der dannes symmetriske eller 
asymmetriske tilspidsninger.
1. Åbn taperingsprogramvisningen ved at trykke 

deaktivere indstillingen.

tapering i starten eller slutningen er aktiveret.
5. Når tapering aktiveres både i starten og i 

slutningen, og du begynder at sy, starter 

  Bemærk! Næsten alle sømme kan taperes. Hvis du 
prøver at åbne en søm i taperingsprogrammet, der 
ikke kan taperes, afgiver maskinen en lydalarm.

Hastighedskontrol
1. Når du trykker på hastighedsknappen og 

holder den inde, åbnes en pop op-boks, hvor 

Bemærk! Du kan ikke vælge en højere hastighed end 
standardhastigheden.

pop op-boksen.

display viser den syhastighed, maskinen er 

hastighed, du tidligere har valgt.



3:6

Sy
ni

ng

Personlige sømme
Gem personlig søm

symaskinen ved at trykke på gemknappen. 
Dette åbner menuen, hvor du kan gemme dine 

ved at trykke på OK.

er tom, vises en pop op-boks, hvor du bliver 
spurgt, om du vil overskrive den tidligere 

og tryk på OK.

Bemærk! Visse specialsømme, som f.eks. knaphulssømme, 
kan ikke gemmes. En pop op-meddelelse informerer dig om 
dette, når du forsøger at gemme en søm af denne type.

Indlæsning af personlig søm

at trykke på indlæsningsknappen. Dette åbner 
menuen, hvor du kan indlæse dine personlige 

på OK.

sytilstanden og er klar til at blive syet. Nummeret 

Sletning af personlig søm

symaskinen, når symaskinen er indstillet til at 
indlæse eller gemme.

sletknappen. En pop op-boks vises, hvor du 

eller nej med pileknapper på hjulet, og tryk på 
OK.
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Syning

Syteknikker

Quiltning med håndsyet præg

mellem.

pladevattet og bagstykket.

rayontråd eller bomuldsstråd som undertråd.

Bemærk! Brug nålestørrelse 90 og en tynd og blød 
bomuldsundertråd til syning af quiltesømme med håndsyet 
præg. Det kan være nødvendigt at justere trådspændingen, 
afhængig af hvilket stof, hvilken tråd eller hvilken slags 
pladevat der anvendes. Lav et par prøvesyninger på en rest af 
det stof, du skal sy i, og kontrollér trådspændingen.

Anbefalede sømme til quiltning med håndsyet præg

Søm

4.2 53 54 55 56 57 58 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254

3.2 44 45 46 47 48 49 – – – – – – – – – – –

Stopning

4. Når du har syet hen over hullet, skal du trykke på 

stoppes, så du skal blot blive ved med at sy. Ikonet 

gentagelse er aktiveret.
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Frihåndsposition (3.2)

trådspændingen til det endelige resultat.

indtil den klikker på plads.

Model 4.2: 

Knaphuller

Den retning, stingene sys i, vises på skærmen med en 

Sensormatic-knaphul

nåleområdet.

Indstil stolpelængden ved at trykke på venstre eller 

Knaphulssiderne sys i samme retning.

knaphullet så mange gange, du vil, ved at træde på 
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Syning

Manuelt knaphul

syretningen.

syr trensen og den anden knaphulsside. 
Når siderne er ens, skal du trykke på 

anden trense.
 Bemærk! Ikonet for gentagelse er fremhævet, hvilket 

angiver, at gentagelse er aktiveret. Du kan gentage 
knaphullet så mange gange, du vil, ved at træde på 
fodpedalen.

 Maskinen stopper automatisk, når knaphullet 
er syet.

gentagelsen.

Knapisyning

i knappen passer med nålens drejning, og 
at bredden passer til den aktuelle knap. Du 

Bemærk! Brug universalværktøjet til at lave en trådhals 
til knappen. Du kan også bruge en knapisyningsfod, der 
kan købes som ekstraudstyr. 
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Generelle pop op-bokse ved syning
Undertråden er ved at slippe op (4.2)
Når undertråden er næsten sluppet op, stopper 
maskinen automatisk, og der vises en pop op-boks 

Overbelastning i hovedmotoren

symaskinen blokeres, mens du syr, kan 
hovedmotoren blive overbelastet, og symaskinen 

at bruge.

Fjern trådstop (4.2)

meddelelsen.
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kombinationer på symaskinen, og indlæs dem, når du har lyst til at sy dem. 

Kombinationer - oversigt

3. Kommandoer til kombinationer

Oprettelse af en mønsterkombination

Bemærk! Den aktuelle placering i syfeltet vises med 
en markør. Indsatte bogstaver indsættes på markørens 
placering. Flyt markøren gennem kombinationen ved 
hjælp af venstre og højre pileknap på hjulet.

Kommandoer til kombinationer

trådklip og stop i kombinationen. Vælg en 

Indsatte kommandoer medtages, når du 

kombinationen sys.
Bemærk! Du kan indsætte op til 3 kommandoer i hver 
kombination.



4:3

1

2

3

4

5

6

7

8

Kom
binationer

Sådan bruges alfabetet

Bemærk! Det valgte bogstav i alfabetet fremhæves.

Vælg tegnsæt og skrifttype

og tilbage mellem store og små bogstaver, normale 

Justering af tekst og sømme

stingtætheden og -positioneringen. Justeringerne 

en standardværdi.
Bemærk! Justeringerne påvirker kun stinget ved 
markørens position. Når du vender tilbage til tilstanden 
for syning, vil alle de justeringer, du har foretaget der, 
påvirke hele mønsterkombinationen og gemmes ikke.

Sletning af en søm eller et bogstav i en 
kombination

sletknappen.
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Håndtering af kombinationer
Du kan gemme og genindlæse 

Gem kombination
Du gemmer kombinationen på samme måde, som når 

Indlæsning af mønsterkombination
Du indlæser kombinationen på samme måde, som når 

indlæsning.
Bemærk! Når du indlæser en kombination, mens 
symaskinen er indstillet til syning, vises nummeret på den 
gemte kombination med et M foran.

Sletning af en mønsterkombination

side 3:6.

Syning af en mønsterkombination

kombination er klar til at blive syet. Kombinationen 
sys kontinuerligt, hvis der ikke er programmeret 
nogen stop.
Bemærk! Justeringer, der er foretaget i sytilstanden, 
påvirker hele mønsterkombinationen. Disse justeringer 
gemmes imidlertid ikke, hvis du vender tilbage til 
kombinationer.



5Vedligeholdelse
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Rengøring af maskinen

Rengøring af området omkring spolen
Bemærk! Sænk transportøren, og sluk maskinen.

skruetrækkeren under stingpladen som vist på 

vippe stingpladen op. Rens området omkring 

Rengøring under spoleområdet

adskillige projekter, eller hver gang du bemærker, at 

spolekapslen.

Model 4.2: Vær forsigtig, når du gør rent rundt 
om trådklipskniven.

igen.
Bemærk! Du må ikke blæse luft ind i området omkring 
spolekapslen. Støv og fnug vil blive blæst ind i maskinen.

Montering af stingpladen

spoledækslet på igen.



5:3

Vedligeholdelse

Fejlfinding

som hellere end gerne hjælper dig.

Problem/årsag Afhjælpning
Generelle problemer

Kontrollér, at maskinen ikke er indstillet til 

Deaktiver dobbeltnålssikkerheden eller 
stingbreddesikkerheden i indstillingsmenuen.

Nålen knækker. Isæt nålen korrekt som beskrevet i kapitel 2.

Maskinen vil ikke sy. Kontrollér, at alle stik er sat korrekt i symaskinen og i 
vægkontakten.

ved tryk på knapperne?

Symaskinen springer sting over
Isæt nålen korrekt som beskrevet i kapitel 2.

Isæt en ny nål.
Kontrollér maskinens trådning.

indstillingsmenuen.

Overtråden springer
Isæt nålen korrekt som beskrevet i kapitel 2.

Isæt en ny nål.
Kontrollér maskinens trådning.

tråden.
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aktuelle trådrulle.

trådrulleholderen?
Er stingpladehullet beskadiget?

Undertråden springer
Kontrollér undertråden.

Er stingpladehullet beskadiget?
Er området omkring undertrådsspolen rent?

Er undertråden spolet korrekt?

Sømmen har ujævne sting
Er trådspændingen korrekt? Kontrollér nåletrådsspændingen og trådningen.

Er undertråden spolet jævnt? Kontrollér undertrådens spoling.
Isæt den rigtige nål korrekt som beskrevet i kapitel 2.

Maskinen transporterer ikke eller ujævnt
Kontrollér maskinens trådning.

Sørg for, at din symaskine regelmæssigt gennemgår et serviceeftersyn hos nærmeste 
autoriserede PFAFF®-forhandler!

Uoriginale dele og ekstraudstyr
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