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Denne husholdnings-symaskinen er utformet i henhold til IEC/EN/CSA C22.2 No.60335-1 & 60335-2-28 og UL1594. 

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 
Man må alltid følge grunnleggende forholdsregler når man bruker elektriske apparater, inkludert følgende: Les alle instruksjonene før denne 

husholdningssymaskinen tas i bruk. Oppbevar instruksjonene på et egnet sted i nærheten av maskinen. Pass på at du leverer dem videre dersom 
maskinen blir gitt til en tredjepart. 

FARE – FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT: 
• En symaskin bør aldri være uten tilsyn når støpselet er satt i. Ta alltid støpselet på symaskinen ut av den elektriske kontakten umiddelbart etter bruk 

og før du rengjør den, tar av deksler, smører eller ved enhver annen vedlikeholdsjustering som nevnt i bruksanvisningen. 

ADVARSEL – SLIK REDUSERER DU FAREN FOR BRANNSKADE, 

BRANN, ELEKTRISK STØT OG PERSONSKADER: 
• Ikke tillat at maskinen brukes som en leke. Vær spesielt påpasselig når symaskinen brukes av barn eller i nærheten av barn. 

• Maskinen må kun brukes til det den er ment til og som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten. 

• Bruk aldri symaskinen hvis strømledning eller støpsel er skadet, hvis den ikke virker skikkelig, hvis den har vært mistet, eller er skadet, eller har 

falt ned i vann. Ta symaskinen til nærmeste autoriserte servicesenter for sjekk, reparasjon samt elektrisk eller mekanisk justering. 

• Bruk aldri symaskinen hvis noen av luftinntakene er tilstoppet. Hold maskinens og fotpedalens ventilasjonsåpninger fri for oppsamling av lo og 

støv. 

• Hold fingrene borte fra alle bevegelige deler. Vær spesielt varsom i nærheten av nålen. 

• Bruk alltid riktig stingplate. Bruk av feil plate kan få nålen til å brekke. 

• Ikke bruk bøyde nåler. 

• Ikke dra eller skyv stoffet mens du syr. Det kan bøye nålen og få den til å brekke. 

• Bruk vernebriller. 

• Slå av symaskinen (“0”) mens du foretar justeringer i nærheten av nålen, for eksempel når du trær nålen, bytter nål, tar opp undertråden eller bytter 

trykkfot osv. 

• Du må aldri slippe eller stikke ting inn i noen åpning. 

• Må ikke brukes utendørs. 

• Må ikke brukes i nærheten av aerosol-produkter (spray) eller der hvor oksygen administreres. 

• For å koble fra maskinen vrir du alle brytere til av-posisjon (“O”) og drar deretter støpselet ut av stikkontakten. 

• Ikke koble fra ved å dra i ledningen. For å koble fra, dra i støpselet, ikke i ledningen. 

• Fotpedalen brukes til å betjene maskinen. Unngå å plassere andre gjenstander oppå fotpedalen. 

• Ikke bruk maskinen hvis den er våt. 

• Hvis LED-lampen er skadet eller ødelagt, må den skiftes ut av produsenten eller et tilknyttet serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person, 

for å unngå at det oppstår farlige situasjoner. 

• Hvis strømledningen til fotpedalen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller et tilknyttet serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert 

person, for å unngå at det oppstår farlige situasjoner. 

 

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE 
BARE I EUROPA: 
Dette apparatet kan brukes av barn fra 13 år og oppover og av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet samt av personer som 

mangler erfaring og kunnskaper hvis noen fører tilsyn med dem eller gir dem veiledning i hvordan de bruker apparatet på en sikker måte og de forstår 

farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. 
 

Maskinen kan bare brukes med en fotpedal av typen HKT72C, produsert av ZHEJIANG HUAXING ELECTRIC MOTOR CO., LTD. 

 

UTENFOR EUROPA: 
Denne symaskinen skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring 
og kunnskaper, med mindre en person som har ansvar for deres sikkerhet, fører tilsyn med dem eller gir dem veiledning i bruk av symaskinen. Barn 

bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med symaskinen. 

 
Maskinen kan bare brukes med en fotpedal av typen HKT7 (område 110–127 V), HKT72C (område 220–240 V), HKT7-2 (220–240 V i Kina), 

produsert av ZHEJIANG HUAXING ELECTRIC MOTOR CO., LTD. 

 

 

 

 
 

TILTENKT BRUK 
Optimal bruk og vedlikehold er omtalt i denne bruksanvisningen. Dette produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Du kan også få hjelp, inndelt 

etter område, ved å gå til www.singer.com. 
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Hoveddeler 
 
1. Stinglengdehjul 

2. Mønstervalgshjul 

3. Kontrollhjul for trådspenning 

4. Frontdeksel 

5. Trådopptaker 

6. Trådleder 

7. Trådspenningsskive for spolespindel 

8. Bærehåndtak 

9. Snellestifter 

10. Lite toppdeksel 

11. Håndhjul 

12. Kontakt til strømledning 

13. Strømbryter 

14. Spak for bakoversøm 

15. Frontdeksel 

16. Avtakbart rom for oppbevaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Spolestopper 

18. Spolespindel 

19. Trådkniv 

20. Avtakbart rom for oppbevaring 

21. Bakre deksel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Automatisk nålitræer 

23. Trådleder for nålitræer 

24. Trådleder for nålfeste 

25. Trykkfotskrue 

26. Nål 

27. Trykkfot 

28. Stingplate 

29. Transportør 

30. Trykkfotholder 

31. Nålklemmeskrue 

32. Trykkfotløfter 
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Tilbehør 
 

1. Spoler (3 stk.)* 

2. Nåler 3 stk. 

3. Skrutrekker med flere funksjoner 

4. Sømspretter/børste 

5. Knapphullsfot 

6. Faldguide for trykkfot 

7. Glidelåsfot 

8. Fot til isying av knapper 

 

*Class 15J-spoler fra SINGER® skal benyttes på 

maskinen. Bruk kun denne typen spoler. 

 

 

 

Trykkfoten som leveres med symaskinen kalles 

universalfoten, og det er den du bruker i de fleste tilfeller 

når du syr. 

 

 

 

Klargjøre maskinen 
Pass på å tørke av overflødig olje fra området rundt 

stingplaten før du bruker maskinen første gang. 

 

 

Strømledning, fotpedal 
Kontroller at symaskinen er slått av (strømbryteren er satt til “O”), og 

koble deretter strømledningen til strømkontakten på maskinen og til 

vegguttaket. 

 
Bruk fotpedalen til å variere syhastigheten. 

Jo hardere du trykker på pedalen, jo raskere går maskinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERK: 
Når fotpedalen kobles fra, vil ikke maskinen 

fungere. 

 

 

FORSIKTIG  

Koble alltid maskinen fra strømtilførselen ved å ta støpselet ut av 

vegguttaket. 

 

 

Strøm- og lysbryter 
Maskinen vil ikke fungere før strøm-/lysbryteren slås på. Den samme bryteren styrer både strømmen og lyset. 

Koble maskinen fra strømtilførselen før du vedlikeholder maskinen eller bytter nåler osv. 

  

Strøm- og 

lysbryter “AV” 

Strøm- og 

lysbryter “PÅ” 
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Konvertere til sying med friarm 
 

Maskinen kan brukes enten med grunnplate eller med friarm. 

Når det avtakbare oppbevaringsrommet er festet til maskinen, danner 

det en stor arbeidsflate som på en standard grunnplate-modell. Du kan 

fjerne det avtakbare oppbevaringsrommet ved å ta tak i det med begge 

hender og dra det av mot venstre, som vist i illustrasjonen. Sett 

oppbevaringsrommet på igjen ved å skyve det tilbake på plass til du 

hører et klikk. 

Når det avtakbare oppbevaringsrommet er tatt av, blir maskinen til en 

slank friarm-modell som kan brukes til å sy barneklær, mansjetter, 

bukseben og andre områder som er vanskelige å nå. 
 

 

 

Trykkfotløfter 

 
Trykkfoten kan stilles i tre ulike posisjoner. 

1. Senk trykkfoten for å sy. 

2. Hev løfteren til midtstilling for å legge på plass eller ta bort stoffet. 

3. Hev den til høyeste stilling for å bytte trykkfot eller for å plassere eller ta bort 

tykke stoffer. 

 
 

 

 

Spak for bakoversøm 

 
Når du trykker ned denne spaken mens du syr, mater 

maskinen stoffet bakover. 

 
 

 

Senke transportøren 

 
1. Senk transportøren ved å trykke ned spaken og flytte den i 

pilens retning som vist i illustrasjonen. 

2. Hev transportøren ved å trykke ned spaken og flytte den i 

pilens retning som vist i illustrasjonen. Når du har flyttet 

spaken, dreier du håndhjulet mot deg en hel omdreining 

for å koble inn transportøren igjen. 

* Transportøren må alltid være oppe ved normal sying. 
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Bruke graderinger 

 
Tallene på stingplaten angir avstanden mellom midtre 

nålstilling og de ulike graderingene. 

Tallene foran angir millimeter. 

Tallene bak angir tommer. 

 
 

 

 

Stille inn snellestifter 

 
Snellestiftene brukes til å holde orden på trådsnellen og mate maskinen med tråd. 

Trekk opp snellestiften når du skal bruke den. Skyv den ned når den ikke er i bruk. 

 

 

 
 

 

Spole spolen 

 
1. Sett en trådsnelle på venstre snellestift. Trekk tråden ut fra 

trådsnellen og legg den rundt trådlederen som vist i illustrasjonen. 

Stikk enden av tråden gjennom hullet i spolen som vist. 

2. Skyv spolespindelen helt til venstre, hvis den ikke allerede står i 

denne posisjonen. Plasser spolen på spolespindelen, og la 

trådenden komme ut oppå spolen. Skyv spolespindelen mot høyre 

til den klikker på plass. Hold i enden av tråden. 

3. Start maskinen. Spolen slutter automatisk å gå rundt når den er 

helt full. Skyv spolespindelen mot venstre for å fjerne spolen, og 

kutt tråden. 
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Fjerne og sette på plass igjen spolekapselen 
1. På side 4 finner du informasjon om hvordan du fjerner det avtakbare oppbevaringsrommet. Hev nålen ved å dreie håndhjulet 

mot deg, og åpne deretter dekselet over spolen. 

2. Ta ut spolekapselen mens du holder i låsen. 

3. Når du setter inn igjen spolekapselen, skal tappen på kapselen treffe åpningen på spolehuset. 

 

FORSIKTIG Forsikre deg om at du kobler fra strømforsyningen før du vedlikeholder maskinen. 

 

Træ undertråden 
1. Sett inn spolen i spolekapselen. Kontroller at tråden vikles av i pilens retning (med klokken). 

2. Trekk tråden inn i sporet i spolekapselåpningen. 

3. Trekk nå tråden under spennfjæren og inn øyet. 

MERK: La ca. 10 cm (4 tommer) av tråden henge ut av spolekapselen. Når du drar i tråden, skal spolen rotere med 

klokken. 

 

Bytte trykkfot 
1. Drei håndhjulet mot deg for å heve nålen til høyeste posisjon. Hev trykkfoten. 

2. Trykk på spaken på baksiden av trykkfotholderen. Trykkfoten faller av. 

3. Plasser trykkfoten slik at tappen på foten ligger like under sporet på holderen. 

Senk trykkfotholderen for å låse fast foten. 

 

  
  

Mellomrom 
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Træ maskinen 
 
Hev trådopptakeren til høyeste posisjon ved å dreie 

håndhjulet mot deg. 

 

Hev trykkfoten. Det er svært viktig at du hever 

trykkfoten før du begynner å træ, ellers oppnår du 

ikke riktig trådspenning. 

 

Plasser snellen på snellestiften som vist i illustrasjonen, 

hvor tråden vikles av på baksiden av snellen. 

 
 

 

1. Bruk begge hender når du trekker tråden inn i trådlederen. 

2. Trekk tråden ned til trådspenningsområdet og rundt u-

svingen. 

3. Trekk tråden opp og gjennom trådopptakeren fra høyre 

mot venstre. 

4. Trekk deretter tråden ned og stikk den inn i nedre 

trådleder. 

5. Ikke blokker tråden i den doble nålfjæren. 

6. Trekk tråden ned og stikk den inn i trådlederen på 

nålfestet. 

7. Træ i nåløyet forfra og bakover. 

 

Merk: Klipp av trådenden med en skarp saks for å gjøre 

det enklere å træ. 
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Bruke den automatiske nålitræeren 
Hev nålen til høyeste posisjon ved å dreie håndhjulet mot deg. 

1. Hekt tråden på trådlederen, som vist i illustrasjonen. 

2. Trekk ned spaken mens du holder i enden av tråden. 

3. Vri spaken mot baksiden av maskinen til tappen på kroken stikker gjennom nåløyet. 

4. Før tråden i tappen på kroken, foran nålen, og trekk tråden lett oppover. 

5. Nålen træs automatisk når spaken vris tilbake, og det dannes en liten løkke. 

6. Slipp spaken og trekk tråden bort fra deg til hele trådenden er trædd igjennom. 

 

 

 

MERK: For problemfri itræing anbefales det at du velger rettsøm når du skal 

bruke nålitræeren. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MERK: Den automatiske nålitræeren kan bare brukes til universalfoten. Den kan ikke brukes til 

tvillingnål. 
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Trekke opp undertråden 
 
 Hev trykkfoten og hold lett i overtråden med venstre hånd. 

 Drei håndhjulet langsomt mot deg med høyre hånd til nålen går ned, og 

fortsett å dreie håndhjulet til trådopptakeren er i høyeste posisjon. 

Trekk overtråden forsiktig opp, slik at det dannes en løkke av undertråden. 

 

 Trekk 15 cm (6 tommer) av begge trådene bakover og under trykkfoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansere overtrådspenningen 

 
 

 

Ved rettsøm skal overtråden og undertråden skal låse seg 

sammen midt mellom to stofflag. 

Still trådspenningshjulet på ønsket innstilling. 

 

 

Øk overtrådspenningen ved å vri hjulet til et høyere tall. Reduser overtrådspenningen ved å vri hjulet til et lavere tall. 

 

 

 

 

MERK: For å oppnå bedre sikksakksømmer bør overtrådspenningen være litt løsere enn undertrådspenningen. Det 

vil si at noe av overtråden skal vises på baksiden av stoffet, men undertråden skal ikke vises på oversiden 

av stoffet. 
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Oversikt over nål, tråd og stoff 
Velg nål og tråd som egner seg til stoffet du syr på. I tabellen nedenfor finner du en praktisk veiledning for valg av nål og tråd. 

Se alltid i tabellen før du begynner på et nytt syprosjekt. Og sørg for å bruke tråd av samme tykkelse og type både på spolen og 

i nålen. 
 

Type Stoff Tråder Nålstørrelse 

Tynne 

stoffer 

tyll, organsa, organdi, 

chiffon, trikot 

fin silke, 

tynn bomull, 

tynn polyester 

9 eller 12 

Mellomtykke 

stoffer 

lin, bomull, 

rayon, ull, 

dobbeljersey 

bomull, polyester, 

universal 12 eller 14 

Tykke 

stoffer 

denim, tweed, gabardin, 

kanvas, møbelstoff 

polyester, universalfot, 

stikninger 
14 eller 16 

 

 

FORSIKTIG  

Koble alltid maskinen fra strømtilførselen ved å ta støpselet ut av 

vegguttaket. 

 

Skifte nål 
1. Hev nålen ved å dreie håndhjulet mot deg, og senk 

trykkfoten. 

2. Vri nålfesteskruen mot deg (mot klokken) for å løsne nålen. 

3. Ta nålen ut av festet. 

4. Sett den nye nålen inn i nålfestet med den flate siden vendt 

bort fra deg. 

5. Pass på at du skyver nålen helt inn i nålfestet. 

6. Bruk skrutrekkeren og skru klemmeskruen godt til med 

klokken. 

 

 

 

 
 

* Sjekk nålene ofte for å se om spissene er piggete 

eller sløve. 

Avrevne og raknede tråder i strikketøy, fine 

silkestoffer og silkeaktige stoffer er permanente og 

forårsakes nesten alltid av en skadet nål. 
 

MERK: Stram godt til, men ikke stram for mye. 

 

Nyttig tips: Hvis du plasserer en stoffbit under trykkfoten før du 

senker den, blir det enklere å bytte nålen, og du unngår at nålen 

faller ned i åpningen i stingplaten. 

 

 

  

Bytt nål ofte. Som en generell regel bør nålene 

skiftes ut etter 6-8 timers faktisk sytid. 
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Mønstervalgshjul 

 

 
Velg ønsket mønster ved å dreie mønstervalgshjulet til innstillingsmerket. 

 

Velge mønstre for elastisk søm 
 

Når du syr elastiske sømmer, stiller du stinglengdehjulet på “SS”. 

 

Når matingen blir ubalansert ved forover- og bakoversøm på ulike stofftyper, kan du korrigere det på følgende måte. 

Når mønstrene komprimeres, kan du korrigere dette ved å dreie hjulet mot “+”. 

Når mønstrene strekkes ut, kan du korrigere dette ved å dreie hjulet mot “-”. 

 

 

 

 

Stinglengdehjul 
 
Jo høyere tall, jo lenger er stinget. Merk: Når stinglengden er satt til “0”, vil ikke maskinen mate stoffet. 

  



BLI KJENT MED SYMASKINEN DIN 
 

 

 

12 

 

Nyttige sytips 
 

Nedenfor finner du ulike måter å oppnå bedre syresultater på. Bruk disse tipsene som referanse mens du syr. 

 

1. Sy prøvelapper 
Bruk ulike stingbredder og stinglengder når du syr prøvelapper. Når du har gjort dette, velger du stinglengden som tar seg 

best ut, for at sømmen skal bli penest mulig. 

Sy en prøvelapp med samme stoff og tråd som du skal bruke i syprosjektet, og kontroller trådspenningen og stinglengden. 

Ettersom resultatene varierer avhengig av hva slags søm du bruker og hvor mange stofflag du syr gjennom, må du 

gjenskape prosjektet ditt slik at prøvesømmen sys under samme forhold. 

 

 

2. Endre syretningen 
Stopp maskinen og vri håndhjulet mot deg slik at nålen 

føres ned i stoffet. Hev trykkfoten. 

Drei stoffet rundt nålen for å endre syretning etter ønske. 

Senk trykkfoten og fortsett å sy. 

 
 

 

3. Sy buede linjer 
1). Stopp syingen, og endre syretningen noe for å sy rundt buen. 

2). Når du syr en bue med sikksakksøm, bør du velge en kortere stinglengde for å få en finere søm. 

 
4. Sy tykke stoffer 

Hvis det ikke er plass til stoffet under trykkfoten 

Hev trykkfoten enda høyere for å bringe den i høyeste stilling. Legg deretter stoffet under trykkfoten. (Se side 4 om 

hvordan du hever trykkfoten.) 

 
5. Sy elastisk stoff eller stoff hvor sting gjerne hoppes over 

Bruk kulespissnål og lengre stinglengde. Legg om nødvendig et lag med stabilisering under stoffet, for å gjøre det enklere å 

sy. 

 
6. Sy tynne stoffer eller silke 

Enkelte finere stoffer, som silke, kan være glatte og vanskeligere å håndtere. Det kan være lurt å legge en tynn stabilisering 

under stoffet for å gjøre det enklere å sy. 

 
7. Sy elastiske stoffer 

Tråkle først stoffene sammen, og sy deretter uten å strekke stoffet. 

 
8. Sy med friarmen 

Når du syr bukser, mansjetter eller andre vanskelig tilgjengelige områder, kan du bruke friarmen (på side 4 finner du mer 

informasjon om hvordan du stiller inn maskinen for sying med friarm). 
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Rettsøm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hev trykkfoten og legg stoffet ved siden av en gradering på stingplaten. 

Senk nålen ned i stoffet. 

Senk trykkfoten og glatt over trådene mot baksiden. Trå på fotpedalen. 

Før stoffet lett langs graderingen, mens stoffet transporteres av seg selv. 

 

 

 

 

 

 

 

Når du skal feste sømmen i endene, trykker du på spaken for bakoversøm og 

syr flere sting bakover. 

Hev trykkfoten og fjern stoffet mens du drar trådene bakover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trådene kuttes i riktig lengde for å starte på den neste sømmen. 

 
  

Maskininnstilling 
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Sikksakksøm 
 
Enkel sikksakksøm blir mye brukt til å kaste over, sy i knapper, dekorsøm osv. 

 

 

 
 
Sikksakksømmen kan også brukes til å kaste over sømmonnet for å hindre at trevlekanten på stoffet frynser seg. 

 

 
 

Overkantsøm 
 
Overkantsømmen blir mest vellykket når stingene på høyre side av sikksakksømmen treffer rett utenfor kanten av stoffet. 
 

 
  

Maskininnstilling 

Maskininnstilling 

Maskininnstilling 
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Flertrinns sikksakksøm 
 

Forhindre at stoffer rakner ved å legge stoffet under 

trykkfoten slik at høyre side av stingene treffer kanten av 

stoffet. 

 

Denne sømmen kan også brukes til å sette inn strikk, til 

dekorative sømmer, med mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elastisk rettsøm 
 

Sømmen sys med to sting fremover og ett sting bakover. 

Dette gjør at det er vanskelig å rive opp sømmen. 

 
  

Maskininnstilling 

Maskininnstilling 
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Isying av knapper 

 
 

 

 
 

 

Plasser stoffet og knappen under trykkfoten. Senk trykkfoten. Drei på håndhjulet for å forsikre deg om at nålen 

treffer både venstre og høyre hull i knappen. Sy 10 sting tvers over. 

 

Når du fester knapper med fire hull, syr du først de to hullene nærmest deg. Skyv deretter knappen slik at nålen 

treffer de to andre hullene bakom, og sy dem på samme måte. 

 

 
 

Fest tråden ved å klippe den av med en ende på 25 cm, vikle denne rundt tråden mellom 

knappen og stoffet, og knyt den deretter fast. 

  

Maskininnstilling 

Senk transportøren 

MERK: 1. Senk transportøren (se side 4). 

Når du er ferdig med å sy, stiller du 

transportørspaken i utgangsstilling, og dreier 

håndhjulet én hel omdreining for å koble inn 

transportøren igjen. 

 

2. Du trenger ikke å justere stinglengdehjulet. 



NYTTESØMMER 
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Knapphullssøm 

 
 

 

 
 

Fest knapphullsfoten. 

* Lag flere prøveknapphull på en stoffprøve, før du syr 

de faktiske knapphullene på selve plagget. 

* Bruk innleggsstoff for å hindre at stoffet rynker seg. 

 
A. Velg , trekk begge trådene til venstre under 

foten. 

Legg klesplagget under trykkfoten. 

 
 
B. Senk nålen ved startpunktet, og senk deretter knapphullsfoten. Sy ønsket lengde på høyre side av knapphullet, og stopp 

maskinen. 

C. Hev nålen til høyeste posisjon ved å dreie håndhjulet mot deg, og velg deretter . Sy 5-6 regelser helt nederst på 

knapphullet. 

D. Hev nålen til høyeste stilling og velg , sy venstre side av knapphullet i samme lengde som høyre side, og stopp maskinen. 

E. Hev nålen ved å dreie på håndhjulet, og velg . Sy 5-6 regelser helt øverst på knapphullet. 

 

F. Hev trykkfoten og trekk ut stoffet. Klipp av både over- og undertråden, og la det være igjen trådender på ca. 10 cm. Bruk 

en håndsynål til å trekke overtråden til baksiden av klesplagget. Knyt trådene på vrangen av stoffet for å feste dem. 

 

G. Skjær opp knapphullet med sprettekniven. 

Maskininnstilling 
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Knapphullssøm 
 

Tips: 

Reduser overtrådspenningen noe, for å oppnå best 

mulig resultat. 

Bruk stabilisering til fine eller elastiske materialer. 

Vi anbefaler at du plasserer en knappenål over enden 

av knapphullet,for å unngå å kutte stingene med 

sprettekniven. 

Det anbefales å bruke kantsnor til elastiske eller 

strikkede stoffer. Sikksakksømmen skal sys over 

kantsnoren. 

Graderingene på knapphullsfoten kan brukes som 

guide når du syr flere knapphull. 

1. Hev trykkfoten, og trekk kantsnoren rundt tappen 

som stikker ut på baksiden av knapphullsfoten. 

2. Trekk kantsnoren under trykkfoten mot forsiden. 

3. Fest kantsnoren til tappen som stikker frem på 

forsiden av foten. 

4. Drei nålen ned til startpunktet på stoff, og sett ned 

trykkfoten. 

5. Sy knapphullet i henhold til instruksjonene på 

side 17. 

6. Trekk i kantsnoren slik at den rettes ut. 

7. Klipp av kantsnoren. 

 

 

Isying av glidelås 

 

 

Fest glidelåsfoten. 

Når du syr høyre side av glidelåsen, fester du glidelåsfoten som vist i 

illustrasjonen til høyre. 

Når du syr venstre side av glidelåsen, fester du glidelåsfoten som vist i 

illustrasjonen til høyre. 

 

 

Nyttig tips: 

Når du syr i glidelåser, må du passe på at nålen ikke 

kommer borti selve glidelåsen. Ellers kan nålen brekke 

eller det kan oppstå annen skade. 

 

 
  

Maskininnstilling 

Sy høyre side av 

glidelåsen. 

Sy venstre side av 

glidelåsen. 
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Usynlig faldsøm 

 
 

 

 

Brett opp stoffet som vist i illustrasjonen. 

Senk trykkfoten, og løsne deretter skruen på trykkfotholderen for å 

plassere faldguiden mellom skruen og festet på trykkfotholderen. 

Stram skruen og pass på at frontveggen på faldguiden er plassert 

mellom tærne på trykkfoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hev trykkfoten og plasser stoffet under foten slik at den myke falden 

hviler mot frontveggen på faldguiden. 

Senk foten, og sy deretter sakte for å ha bedre kontroll, slik at 

sikksakkstingene treffer sømmonnet og trenger gjennom den myke 

falden. Pass på at den myke falden løper langs frontveggen på 

faldguiden mens du syr. 

 

 

 

 

 

 

 

Strekk stoffet flatt utover med rettsiden opp. 

 
 

Maskininnstilling 

Søm E brukes til falder på 

elastiske, strikkede stoffer. 

 

Søm F brukes til falder på vevde 

(ikke-elastiske) stoffer. 



PYNTESØM 
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Picot-faldsøm 

 
 

Plasser brettekanten langs sporet i foten. Nålen skal treffe 

utenfor kanten på stoffet på høyre side, og danne et legg. 

 
 

Elastiske sømmer 

 
 

Når matingen blir ubalansert ved forover- og bakoversøm på ulike 

stofftyper, kan du korrigere balansen ved å vri stinglengdehjulet slik: 

Når mønstrene komprimeres, kan du korrigere dette ved å dreie hjulet 

mot “+”. 

Når mønstrene strekkes ut, kan du korrigere dette ved å dreie hjulet mot “-”. 

 
  

Maskininnstilling 

Maskininnstilling 
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Dekorativ satengsøm 

 
 
Sy en rad med sting, og juster trådspenningen slik at litt av 

overtråden vises på baksiden av stoffet. 

Prøvesy sømmen på stoffet du skal bruke for å oppnå best mulig 

resultat. 

 
 

Vaffelsøm 

 
 

Sy rettsøm med stinglengde 4 og linjer 3/8 fra hverandre, over området hvor du skal sy vaffelsøm. Knyt trådene langs én kant, 

trekk i undertrådene og fordel rynkene jevnt. Fest tråden i den andre enden. Sy pyntesømmen mellom rynkesømmene. Trekk ut 

rynkesømmene. 

MERK: Løsne overtrådspenningen for å gjøre det enklere å rynke stoffet. 

  

Maskininnstilling 

Maskininnstilling 

Vrangen av stoffet 
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Forsterkningssøm 
 

Bruk denne sømmen til å føye 

sammen kraftig mellomfôr. 

Overlapp to trevlekanter og bruk 

denne sømmen til å føye dem 

sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskininnstilling 
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Ta fra hverandre og sette sammen spolehuset 
Ta fra hverandre og smøre spolehuset 

 
Hev nålen til høyeste posisjon og åpne dekselet. 

1. Åpne den hengslede låsen på spolekapselen og ta den ut av maskinen. 

2. Åpne holderne til spolehusdekselet. 

3. Fjerne spolehusdekselet. 

4. Fjern griperen. 

5. Rengjør spolehuset med en børste og en myk, tørr klut. 

6. Før du setter sammen spolehuset igjen, smører du det med noen dråper symaskinolje av god kvalitet. 

 

Merk: 
1. Bruk sparsomt med olje når du smører maskinen, ellers kan du få olje på stoffet når du syr. 

2. Hvis maskinen går ujevnt fordi den ikke har vært brukt på en stund, påfører du noen dråper olje på smørepunktet, 

og kjører maskinen raskt i ett minutt. 

3. Når du bruker maskinen i 4-8 timer eller den støyer unormalt høyt, påfører du 2-3 dråper symaskinolje på 

smørepunktet. 

 

Sette sammen spolehuset 

 
1. Hold griperen ved tappen i midten og sett den ordentlig tilbake i spolehuset, slik at den 

danner en perfekt sirkel med spoledriveren. 

2. Fest spolehusdekselet slik at tappen går inn i åpningen. 

3. Lås fast holderne ved å vri dem tilbake i riktig stilling. 

4. Sett i spolekapselen. 

 

 

FORSIKTIG 
Forsikre deg om at du kobler fra strømforsyningen før 

du vedlikeholder maskinen. 
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Rengjøre transportøren 
 

Fjern nålen og trykkfoten. 

Fjern festeskruene til stingplaten og ta vekk 

stingplaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk en børste og fjern støv og lo som tetter til transportøren. Sett 

stingplaten på plass igjen. 

 
 

 

 

FORSIKTIG 
Forsikre deg om at du kobler fra strømforsyningen før 

du vedlikeholder maskinen. 
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Smøre maskinen 
 

 
1. Løsne skruen på frontdekselet og løft det av mot 

venstre. 

 

2. Påfør olje på punktene som pilene viser. 

 
 

 

 

 
 

 

 
Påfør noen dråper symaskinolje av god kvalitet på punktet som angis av pilene i figurene. Maskiner som brukes hele tiden, skal 

oljes to til tre ganger i året. 

Hvis maskinen går ujevnt fordi den ikke har vært brukt på en stund, påfører du noen dråper olje på smørepunktet, og kjører 

maskinen raskt i ett minutt. 

Tørk av smørepunktene før du påfører olje. 

 

 

 

 

FORSIKTIG 
Forsikre deg om at du kobler fra strømforsyningen før du 

vedlikeholder maskinen. 

  

Skrue til frontdeksel 

Frontdeksel 

Smørepunkt 

Smørepunkt 
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Smøre tilkoblingsstangen 
 

1. Bruk skrutrekkeren til å løsne skruen på det lille 

toppdekselet. 

2. Fjern det lille toppdekselet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påfør noen dråper symaskinolje av god kvalitet på punktet 

som angis av pilene i figurene. 

Maskiner som brukes hele tiden, skal oljes to til tre ganger i 

året. 

Når maskinen støyer unormalt høyt, påfører du noen dråper 

symaskinolje på smørepunktet. 

 
 

 

 

 

FORSIKTIG 
Forsikre deg om at du kobler fra strømforsyningen før du 

vedlikeholder maskinen. 

 

Skrue til lite toppdeksel 

Lite toppdeksel 

Smørepunkt 
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Problem Årsaker Løsning 

Overtråden ryker 

1. Feil træing av overtråd. 

2. For stram overtrådspenning. 

3. Sløv eller bøyd nål. 

4. Nålen er festet feil. 

5. Over- og undertråden er ikke riktig plassert 

under trykkfoten når du begynner å sy. 

6. Tråden er uegnet eller av dårlig kvalitet 

1. Træ overtråden på nytt. (Se side 7.) 

2. Juster overtrådspenningen. (Se side 9.) 

3. Sett i en ny nål. (Se side 10.) 

4. Sett i nålen på nytt. (Se side 10.) 

5. Gjør dette på riktig måte. (Se side 7, 9.) 

6. Træ med egnet tråd. (Se side 10.) 

Undertråden 

ryker 

1. Spolen er ikke riktig plassert i spolekapselen. 

2. Det har samlet seg lo i spolehuset. 

3. Spolen er skadet, kan ikke rotere jevnt. 

4. Feil spoler brukes. 

1. Træ undertråden på nytt. (Se side 9.) 

2. Rengjør spolehuset. (Se side 23.) 

3. Sett spolen på plass igjen. (Se side 6.) 

4. Bruk bare spoler av anbefalt type (se side 3). 

Nålen brekker 

1. Nålen er ikke riktig satt i. 

2. Sløv eller bøyd nål. 

3. Nålfesteskruen løsner. 

4. For stram overtrådspenning. 

5. Nålstørrelsen/-typen er ikke egnet for stoffet du 

syr på. 

1. Sett i nålen på nytt. (Se side 10.) 

2. Sett i en ny nål. (Se side 10.) 

3. Stram til nålfesteskruen. 

4. Juster overtrådspenningen. (Se side 9.) 

5. Sett i egnet nål. (Se side 10.) 

Sting hoppes 

over 

1. Nålen er ikke riktig satt i. 

2. Sløv eller bøyd nål. 

3. Nålen og/eller tråden er ikke egnet for stoffet 

du syr på. 

4. Feil træing av overtråd. 

5. Nålen er ikke egnet for stoffet du syr på. 

1. Sett i nålen på nytt. (Se side 10.) 

2. Sett i en ny nål. (Se side 10.) 

3. Sett i en passende nål og tråd. (Se side 10.) 

4. Træ overtråden på nytt. (Se side 7.) 

5. Sett i egnet nål. (Se side 10.) 

Sømmen trekkes 

sammen 

1. For stram overtrådspenning. 

2. Feil træing av overtråd. 

3. Overtråden er altfor kraftig for stoffet du syr 

på. 

1. Juster overtrådspenningen. (Se side 9.) 

2. Træ overtråden på nytt. (Se side 7.) 

3. Træ med egnet tråd. (Se side 10.) 

Maskinen 

transporterer ikke 

stoffet 

1. Det har surret seg tråd rundt transportøren. 

2. Tråden floker seg. 

3. Stinglengden er stilt på “0”. 

1. Rengjør transportøren. (Se side 24.) 

2. Fjern trådflokene. 

3. Velg en innstilling for stinglengde som er lengre 

enn “0”. 

Maskinen går 

ikke 

1. Støpselet er ikke ordentlig satt i. 

2. Tilstopping av tråd i spolehuset. 

3. Spolespindelen ble ikke satt tilbake i 

utgangsposisjon etter spoling. 

1. Kontroller strømkontakten. (Se side 3.) 

2. Fjern trådflokene. 

3. Skyv spolespindelen til utgangsposisjon. (Se 

side 5.) 

Tråden floker seg 

1. Trykkfotløfteren er ikke senket ikke ned når du 

syr. 

2. Feil træing av overtråd. 

3. Feil træing av undertråd. 

1. Træ maskinen på nytt, og senk deretter 

trykkfotløfteren før du syr. (Se side 4.) 

2. Træ overtråden på nytt. (Se side 7.) 

3. Træ undertråden på nytt. (Se side 9.) 

 



Vi forbeholder oss retten til å endre maskinutstyr og utvalget av tilbehør uten forutgående varsel samt foreta endringer i ytelse 

og konstruksjon. Slike modifikasjoner vil alltid bli gjort for å gagne brukeren og produktet. 

ÅNDSVERK 

SINGER og det ovale “S”-symbolet er varemerker tilhørende The Singer Company Limited S.a.r.l. eller deres tilknyttede 

selskaper. 

Vi gjør oppmerksom på at når dette produktet skal kastes, må det resirkuleres 

på en trygg måte i henhold til nasjonal lovgivning angående 

elektriske/elektroniske produkter. Ikke kast elektriske apparater som usortert 

husholdningsavfall. Benytt egne returpunkt. Kontakt lokale myndigheter for å 

få informasjon om hvilke returpunkter som er tilgjengelige. Når gamle 

apparater byttes ut med nye, kan det være at forhandleren er juridisk forpliktet 

til å ta inn det gamle apparatet ditt og kassere det uten ekstra kostnad. 

Dersom elektriske apparater kastes på søppelfyllinger eller avfallsplasser, kan 

farlige stoffer lekke ut i grunnvannet, komme inn i næringskjeden og medføre 

helseskader. 

PRODUSENT 

VSM Group AB

Soldattorpsgatan 3 SE-55474 Jönköping, SVERIGE 
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