Leiðarvísir

Þessi saumavél er í samræmi við reglugerð IEC/EN 60335-2-28 og UL 1594.

ÁRÍÐANDI ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

þegar þið notið rafmagnstæki ætti ávallt að fylgja ströngustu varúðarráðstöfunum þar á meðal
eftirfarandi:
Lesið allan leiðarvísinn áður en þið byrjið að nota saumavélina. Geymið leiðarvísinn á öruggum stað
og nálægt saumavélinni. Gætið þess að láta viðkomandi hafa leiðarvísinn ef þið lánið einhverjum
vélina

HÆTTA -

Til að minnka hættu á rafstuði

• Saumavélina á aldrei skilja eftir tengda við rafmagn. Auðvelt aðgengi á að vera að þeim veggtengli sem
saumavélin verður tengd við. Takið vélina ávallt úr sambandi við rafmagn strax og þið eruð hætt að nota
hana, og eins áður en þið hreinsið hana, fjarlægið einhver lok, eða þegar þið eruð að vinna að einhverju
viðhaldi sem nefnt er í leiðarvísinum

AÐVÖRUN -

Til að minnka hættuna á rafstuði eða meiðslum á fólki

1RWLêYpOLQDDOGUHLVHPOHLNIDQJíLêîXUÀêiYDOOWDêI\OJMDVWYHOPHêHIîLêOH\ÀêE|UQXPHêD
unglingum að nota saumavélina.
• Notið vélina eingöngu fyrir það sem hún er ætluð fyrir og lýst er í leiðarvísinum. Notið eingöngu
áhöld og aukahluti sem mælt hefur verið með af framleiðanda vélarinnar.
1RWLêYpOLQDDOGUHLHIUDÁHLêVOXUKHQQDUYLUêDVWYHUDtyODJLRJDOOVHNNLHIYpOLQKHIXUGRWWLê)DULê
îiVWUD[PHêYpOLQDWLOQ VWDîMyQXVWXDêLODIUDPOHLêDQGDQVWLOVNRêXQDURJYLêJHUêDU
* WLêîHVVDê|OOORIWRSiYpOLQQLVpXiYDOOWRSLQ* WLêîHVVDêHNNLVHWMLVWOyHêD|QQXUyKUHLQLQGL
tORIWRSYpODULQQDUHêDIyWPyWVW|êXQQDU
+DOGLêÀQJUXPIUiKUH\IDQOHJXPKOXWXPYpODULQQDU* WLêVpUVWDNOHJDDê\NNXUQiO JW
nálarsvæðinu
• Notið ávallt rétta stingplötu. Röng stingplata getur orsakað nálarbrot og skemmd á vélinni.
• Notið aldrei bognar nálar.
• Togið hvorki né ýtið efninu þegar vélin er að sauma. Það gæti beygt nálina og orsakað nálarbrot
og skemmd á vél.
• Notið öryggisgleraugu.
• Slökkvið á vélinni (“0”) þegar þið eruð að framkvæma einhverjar aðgerðir nálægt nálarsvæðinu
HLQVRJDêîU êDYpOLQDVNLSWDXPQiOVNLSWDXPVSyOXVNLSWDXPVDXPIyWRJîHVVKiWWDU
• Gætið þess að ekkert fari inn um op á vélinni.
• Notið vélina ekki utanhúss.
• Notið vélina ekki nálægt þeim stöðum þar sem unnið er með úðabrúsa..
íHJDUîLêK WWLêDêVDXPDVO|NNYLêîiiYpOLQQLRJIMDUO JLêUDÁHLêVOXUIUiKHQQL
• Takið vélina ekki úr sambandi með því að toga í leiðsluna. Takið um klærnar og losið leiðsluna frá
veggtengli og vél.
)yWPyWVWDêDQHUHLQJ|QJXWLODêQRWDYLêVDXPDYpOLQD* WLêîHVVDêHNNHUWOLJJLRIDQi
IyWPyWVW|êXQQL
• Notið vélina aldrei ef hún er blaut eða rök.
(IGtyêXOìVLQJLQHUVNHPPGHêDEURWLQYHUêXUDêOiWDîMyQXVWXDêLODQQJHUDYLêHêDVNLSWDXP
hana.
(IOHLêVODQtIyWPyWVW|êXQDHUVNHPPGYHUêXUDêOiWDîMyQXVWXDêLODQQHêDUDIYLUNMDVNLSWDXP
hana.
• Vélin er með tvöfaldri rafmagnseinangrun. Notið ávallt “original” varahluti frá framleiðanda
YpODULQQDU6MiOHLêEHLQLQJDUXPîMyQXVWXYLêUDIW NLPHêWY|IDOGULHLQDQJUXQ

GEYMIÐ LEIÐARVÍSINN
AÐEINS FYRIR EVRÓPU (GENELEC) LÖND:
%|UQiUDRJHOGULPHJDQRWDîHVVDYpOVYRRJDêLODUPHêVNHUWDVWDUIVJHWXHQîiHLQJ|QJXXQGLU
eftirliti og aðstoð þess aðila sem kann á vélina. Börn mega alls ekki leika sér með vélina. Hreinsun
og viðhald vélarinnar verður að vera framkvæmt af þeim aðila sem á vélina og kann á hana.
Hávaði frá vélinni miðað við venjulegar notkunaraðstæður er minni en 75dB (A).
9pOLQDPiHLQJ|QJXQRWDPHêIyWPyWVW|êXDIJHUêLQQL´)5µVHPIUDPOHLGGHUDI6KDQJKDL%LQDR
3UHFLVLRQ0RXOG&R/WG
FYRIR ÖNNUR LÖND EN EVRÓPU (GENELEC):
íHVVLVDXPDYpOHUHNNL WOXêDêLOXP îDUiPHêDOE|UQXP VHPKDIDVNHUWDVWDUIVJHWXHêDVNRUW
iVNLOQLQJLtPHêIHUêVYRQDYpODQHPDîYtDêHLQVDêîHLUVpXXQGLUHIWLUOLWLRJIiLDêVWRêIUiîHLP
sem kunna á vélina og aðila sem geta borið ábyrgð á þeim sem notar hana. Börn þurfa alveg
sérstaka aðstoð og þau mega aldrei leika sér með vélina.
Hávaði frá vélinni miðað við venjulegar notkunaraðstæður er minni en 75dB (A).
9pOLQDPiHLQJ|QJXQRWDPHêIyWPyWVW|êXDIJHUêLQQL´)5µVHPIUDPOHLGGHUDI6KDQJKDL%LQDR
3UHFLVLRQ0RXOG&R/WG

ÞJÓNUSTA VIÐ TÆKI SEM ERU MEÐ TVÖFALDA
EINANGRUN
Í tækjum með tvöfalda einangrun er vélin með tvær gerðir af einangrun í stað jarðtengingar. Engin
MDUêWHQJLQJHUiW NMXPPHêWY|IDOGDHLQDQJUXQRJDOOVHNNLiDêMDUêWHQJMDVOtNW NLíMyQXVWD
við tæki með tvöfalda einangrun þarfnast sérstakrar aðgætni og kunnáttu og á eingöngu að
vera framkvæmd af þar til menntuðum aðilum. Hlutir fyrir tvöfalda einangrun verða að vera af
nákvæmlega sömu gerð og eru fyrir í vélinni. Vélar og tæki sem eru með tvöfalda einangrun eru
\ÀUOHLWWPHUNWPHêWH[WXQXP'28%/(,168/$7,21HêD'28%/(,168/$7('

Til hamingju
Til hamingju með nýju saumavélina saumavél
íLêKDÀêQ~HLJQDVWPM|JYDQGDêDRJîUyDêDVDXPDYpORJ
YRQDQGLYHUêXUK~QWLOîHVVDêVDXPDGUDXPDU\NNDUU WLVWRJ
DêK~QYHUêL\NNXUE êLWLOJDJQVRJiQ JMXXPyNRPLQiU
ÉêXUHQîLêE\UMLêDêQRWDYpOLQDELêMXPYLê\NNXUXPDê
OHVDOHLêDUYtVLQQíiNRPLêîLêWLOPHêDêKDIDIXOONRPLQQRW
DIîHVVDULVDXPDYpO3)$))®XPERêLêPXQDêVMiOIV|JêXYHUD
UHLêXE~LêWLODêYHLWD\NNXUîiDêVWRêVHPîHLUJHWDYHLWW
3)$))®VDXPDYpOLQ\NNDUPXQY QWDQOHJDYHUêD\NNXUWLO
PLNLOODUiQ JMXRJî JLQGD

EFNISYFIRLIT
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Saumfætur
OA - Venjulegur saumfótur fyrir efri ﬂytjara TM HUiYpOLQQLYLêDIKHQGLQJX 
íHVVLVDXPIyWXUHUDêDOOHJDQRWDêXUI\ULUEHLQDVDXPDRJ]LN]DNRJVSRUOHQJGOHQJULHQ
PP
1A- Útsaumsfótur fyrir efri ﬂytjaraTM
íHVVLIyWXUHUQRWDêXUI\ULUVNUDXWVDXPD5DXÀQXQGLUI WLQXPHUWLOîHVVDêIyWXULQQUHQQL
YHO\ÀUVDXPDQD
2A - Útsaumsfótur
íHJDUYHULêHUDêVDXPDVNUDXWVDXPDHêDVWXWW]LN]DNVSRURJDêUDQ\WMDVDXPDPHê
VSRUOHQJGPLQQLHQPP5DXÀQXQGLUI WLQXPHUWLOîHVVDêIyWXULQQUHQQLYHO\ÀU
VDXPDQD
3 - Blindsaumsfótur fyrir efri ﬂytjaraTM
íHVVLIyWXUHUQRWDêXUI\ULUEOLQGIDOGD7iLQiI WLQXPVWìULUMDêULHIQLVLQV5DXêDVWìULQJLQ
iI WLQXPHUK|QQXêWLODêUHQQDPHêIUDPIDOGEU~QLQQL
4 - Rennilásafótur fyrir efri ﬂytjaraTM
íHVVXPI WLHUK JWDêVPHOODiIyWK|OGXQDE êLYLQVWUDRJK JUDPHJLQYLêQiOLQD
îDQQLJDêK JWVpDêVDXPDQiO JWW|QQXPOiVDQQD) ULêQiODUVW|êXQDWLOK JULHêD
YLQVWULWLODêVDXPDVHPQ VWW|QQXQXP

5A - “Sensormatic” hnappagatafótur
íHJDUKDQQHUWHQJGXUYLêYpOLQDYHUêXUKQDSSDJDWLêVDXPDêtîHLUULOHQJGVHPVWLOOWKHIXU
YHULêitYpOLQQL

5M - Venjulegur hnappagatafótur
íHVVLIyWXUHUQRWDêXUWLODêVDXPDKDQGJHUê HNNLVMiOIYLUN KQDSSDJ|W1RWLêPHUNLQi
I WLQXPWLODêVWDêVHWMDHIQLVEU~QLQD)LQJXULQQDIWDQiI WLQXPHUWLODêNU NMDîU êLI\ULU
KQDSSDJ|WPHêXQGLUOHJJVîU êL
6A - Útsaums “Sensormatic” útsaumsfótur
íHVVLIyWXUHUQRWDêXUYLêIUtKHQGLV~WVDXP(LQQLJHUK JWDêQRWDîHQQDQIyWI\ULUtVWRSS
PPE~WDVDXPDVIyWXUI\ULUHIULÁ\WMDUD™
íHVVLIyWXUKHQWDUPM|JYHOI\ULUE~WDVDXPRJVpUVWDNOHJDHIîLêHUXêDêQRWDVWLQJSO|WXQD
I\ULUEHLQDVDXPD)MDUO JêLQIUiQiOLQQLDê\WULEU~QiK JULWiQQLiI WLQXPHUPP
)MDUO JêLQIUiQiOLQQLDêLQQULEU~QiK JULWiQQLiI WLQXPHUPP

Áríðandi: Fullvissið ykkur um að efri ﬂytjarinn TM sé ekki í sambandi þegar þið notið fætur 2A, 5A, 6A og 8.
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Ath: Þessi saumur er með sterkari heftingu en saumur 2.1.1.
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9HQMXOHJWKQDSSDJDW

9HQMXOHJWKQDSSDJDWI\ULUEO~VVXUVN\UWXURJMDNND(LQQLJI\ULU
NRGGDYHU





$IU~QQDêKQDSSDJDW
PHêNURVVODJDêUL
KHIWLQJX

+QDSSDJ|WiIDWQDê





$XJDKQDSSDJDWPHê
RGGODJDKHIWLQJX

.O êVNHUDKQDSSDJDWHêDVNUDXWOHJWKQDSSDJDW





$IU~QQDêKQDSSDJDW

+QDSSDJ|WI\ULUOpWWDQIDWQDêHêDMDNND





7H\JMDQOHJWKQDSSDJDW

+QDSSDJDWI\ULUWH\JMDQOHJHIQL





6NUDXWOHJW
DXJDKQDSSDJDW

6NUDXWOHJWDXJDKQDSSDJDWI\ULUMDNND

1$



6NUDXWOHJW
DXJDKQDSSDJDW

6NUDXWOHJWDXJDKQDSSDJDWI\ULUMDNND

1$



$OGDPyWDKQDSSDJDW

6NUDXWOHJWDOGDPyWDKQDSSDJDW





$OGDPyWDKQDSSDJDW

6NUDXWOHJWDOGDPyWDKQDSSDJDW





7|OXiIHVWLQJ

7LODêIHVWDW|OXRJHLQQLJI\ULUKHIWLQJDU





$IU~QQDêKQDSSDJDW

*UXQQVSRUI\ULUDIU~QQXêKQDSSDJ|W





.yVVDU

)\ULUEHOWLEO~QGXUDOGDPyWDVDXPDRVIUY





6NUDXWOHJXUNyVVL

)\ULUEHOWLEO~QGXUDOGDPyWDVDXPDRVIUY



Inngangur

1:13

1$



6NUDXWOHJXUNyVVL

6NUDXWOHJXUNyVVLI\ÀUDOGDPyWDVDXPD





6NUDXWOHJXUNyVVL

)\ULUEHOWLEO~QGXUDOGDPyWDVDXPDRVIUY





)RUULWDQOHJWtVWRSSV
VSRU

7LODêJHUDYLêOtWLOJ|W%\UMLêDêVDXPD\ÀUJDWLêìWLêi
DIWXUiEDNKQDSSLQQWLODêKDOGDiIUDPPHêVOtNDQVDXP





)RUULWDQOHJWtVWRSSV
VSRU

6WRSSDtRJJHUDYLêYLQQXIDWQDêJDOODEX[XUERUêG~NDRîK
6DXPLê\ÀUJDWLêìWLêVtêDQiDIWXUiEDNKQDSSLQQRJ´DXWRµVWRS





+HIWLQJ

7LODêVW\UNMDYDVDRSVN\UWXNODXIDUEHOWDO\NNMXURJQHêULHQGDi
UHQQLOiVXP





+HIWLQJDUi
JDOODEX[QDHIQL

7LODêVW\UNMDYDVDRSVN\UWXNODXIDUEHOWDO\NNMXURJQHêULHQGDi
UHQQLOiVXP





6NUDXWKHIWLQJ

7LODêVW\UNMDYDVDRSVN\UWXNODXIDUEHOWDO\NNMXURJQHêULHQGDi
UHQQLOiVXP





.URVVKHIWLQJ

7LOVW\UNLQJDUiYDVDRSXPVN\UWXRSXPRJEHOWDO\NNMXP

Inngangur

Skrautsaumar (720)

2.1. Bútasaumar - með
handavinnu útliti

2.2 Bútasaumar Kross heftingar

2.2 Bútasaumar - Kross
heftingar

2.3. Bútasaumar “Crazy” saumar

2.3 Bútasaumar “Crazy” saumar

3.1 Nálar listsaumur Kross saumar

1:14

3.2.Nálar listsaumur - Nálarvinnu
saumar

3.3 Nálar listsaumur - Antík
handavinnu útsaums saumar

3.3 Nálar listsaumur - Antik
handavinnu útsaums saumar

4.1 Flatsaumar Bogasaumar

4.1 Flatsaumar Bogasaumar

4.2 Flatsaumar Flatsaumar

4.2 Flatsaumar Flatsaumar

4.3. Flatsaumar - Bekkir

4.3. Flatsaumar - Bekkir

5.1 Skrautsaumar - Lauf
og blóm

5.1 Skrautsaumar - Lauf
og blóm

5.2 Skrautsaumar Listsaumar

5.2 Skrautsaumar Listsaumar

5.3 Skrautsaumar Listsaumar

1:15

Inngangur

3.1 Nálar listsaumur Kross saumar

Inngangur

5.3 Skrautsaumar Listsaumar

5.4 Skrautsaumar - Maxi
saumar

6.1 Ýmsir saumar - Slaufur
og hjörtu

6.2 Ýmsir saumar Dýrasaumar

6.3 Saumatækni - Grín
saumar

6.3 Saumatækni - Grín
saumar

8SSKDIVVWDÀU
8SSKDIVVWDÀU

8SSKDIVVWDÀU
8SSKDIVVWDÀU

8SSKDIVVWDÀU
8SSKDIVVWDÀU

8.1 Saumatækni Borðasaumar

8.1 Saumatækni Borðasaumar

6DXPDW NQL6WDÁ
saumar

6DXPDW NQL6WDÁ
saumar

8.3 Saumatækni - Fljótandi
saumar

9.1 Aukalegir saumar Saumar fyrir aukafætur

1:16

9.1 Aukalegir saumar Saumar fyrir aukafætur

9.2 Aukalegir saumar Fjögurra átta saumar

Skrautsaumar (710)

2.1. Bútasaumar - með
handavinnu útliti

2.3 Bútasaumar - “Crazy”
saumar

3.1 Nálar listsaumur - Kross
saumar

3.2.Nálar listsaumur Nálarvinnu saumar

1:17

Inngangur

2.3 Bútasaumar - “Crazy”
saumar

2.2 Bútasaumar - Kross
heftingar

Inngangur

3.3 Nálar listsaumur - Antík
handavinnu útsaums saumar

4.1 Flatsaumar Bogasaumar

4.2 Flatsaumar Flatsaumar

4.3. Flatsaumar - Bekkir

5.1 Skrautsaumar - Lauf og
blóm

5.1 Skrautsaumar - Lauf og
blóm

5.2 Skrautsaumar Listsaumar

5.3 Skrautsaumar Listsaumar

5.3 Skrautsaumar Listsaumar

6.1 Ýmsir saumar - Slaufur og
hjörtu

6.2 Ýmsir saumar Dýrasaumar

6.3 Saumatækni - Grín
saumar

7.1 Saumar fyrir aukafætur

1:18

Stafróf

Grín saumar

6NULIVWDÀU

Útlínu saumar (720)

Cyrillic Rússneskt letur

Inngangur

1:19

Inngangur

1:20

Undirbúningur

2

Vélin tekin úr umbúðunum


6HWMLêNDVVDQQiVW|êXJDQRJÁDWDQÁ|W/\IWLêYpOLQQL~UNDVVDQXPIMDUO JLêSDNNQLQJDURJWDNLêORNLê
DIYpOLQQL



)MDUO JLêDOODUSDNNQLQJDURJSODVWSRND



5HQQLêKyOÀQXI\ULUI\OJLKOXWLQDDIYpOLQQLRJIMDUO JLêKYtWDIUDXêSODVWLêVHPHUXQGLUIUtDUPLQXP

$WK)UDXêSODVWVHPVNLOLêHUHIWLUtKyOÀQXI\ULUI\OJLKOXWLQDJHWXUKDIWiKULIi~WOLWRJJ êLVDXPV)UDXêSODVWLêHU
HLQJ|QJXQRWDêI\ULUÁXWQLQJYpODULQQDURJ WWLîYtDêIMDUO JMD
Ath: PFAFF RVDXPDYpOLQHUVWLOOWI\ULUEHVWDiUDQJXUtYHQMXOHJXPKHUEHUJLVKLWD0LNLOOKLWLHêDNXOGLJHWDKDIWiKULI
iYpOLQD

Snúran fyrir fótmótstöðuna tengd
6Q~UXQDÀQQLêîLêKMiI\OJLKOXWXQXPíLêîXUÀê
DêHLQVDêWHQJMDîHVVDVQ~UXHLQXVLQQLîHJDUîLê
WDNLêYpOLQDtQRWNXQ


7DNLêVQ~UXQDI\ULUIyWPyWVW|êXQD6Q~Lê
IyWPyWVW|êXQQLYLê7HQJLêVQ~UXQDYLêRSQD
SOiVVLêXQGLUIyWPyWVW|êXQQLHLQVRJVìQWHU

 íUìVWLêiWHQJLOLQQWLODêIXOOYLVVD\NNXUXPDê
VQ~UDQVpUpWWWHQJG


6PH\JLêVQ~UXQQLtUDXÀQDYLQVWUDPHJLQ
YLêWHQJLOLQQWLODêIXOOYLVVD\NNXUXPDê
IyWPyWVWDêDQVLWMLUpWWiJyOÀQX

7HQJLêUDÁPDJQVVQ~UXQDRJ
fótmótstöðuna við vélina.

Undirbúningur

$WKÉêXUHQîLêWHQJLêIyWPyWVW|êXQDYLêYpOLQD
IXOOYLVVLê\NNXUXPDêK~QVpDêJHUêLQQL´)5µ VMi
QHêDQiIyWPyWVW|êXQQL 
1

7HQJLêIyWPyWVW|OêXQDtIUHPULWHQJLOLQQi
K JULKOLêYpODULQQDU $ 



7HQJLêUDÁHLêVOXQDYLêDIWDULWHQJLOLQQQHêDQ
WLOiK JULKOLêYpODULQQDU % 7HQJLêOHLêVOXQD
VtêDQYLêYHJJWHQJLO



ëWLêDêDOURIDQXP,i,WLODêNYHLNMDiYpOLQQL
RJOMyVLKHQQDU & 

Fyrir USA og Kanada.
íHVVLYpOHUPHêSyODUWHQJOL DQQDUDUPXULQQ
HUEUHLêDULHQKLQQ 7LODêNRPDtYHJI\ULU
UDIVWXêîiHUîHVVLWHQJLOOHLQJ|QJXI\ULU
SyODUYHJJWHQJLO(IWHQJLOOLQQJHQJXUHNNLt
YHJJWHQJLOLQQUH\QLêîiDêVQ~DKRQXP
(IîDêJHQJXUHNNLKHOGXUKDÀêîiVDPEDQGYLê
UDIYLUNMDWLODêEUH\WDYHJJWHQJOLQXP$OOVHNNL
PiEUH\WDWHQJOLYpODULQQDU
C

2:2

A

B

Gangið ávallt frá vélinni að saum
loknum.


ëWLêDêDOURIDQXP,i



7DNLêYpOLQD~UVDPEDQGLYLêYHJJWHQJLOLQQRJ
VtêDQ~UYpOLQQL



7DNLêIyWPyWVW|êXQD~UVDPEDQGLYLêYpOLQD
$ 9LQGLêOHLêVOXQDLIUiIyWPyWVW|êXQQL
RJVHWMLêKDQDtRSQDVY êLêQHêDQi
IyWPyWVW|êXQQL



6HWMLêDOODI\OJLKOXWLtKyOÀêI\ULUîi5HQQLê
EDNNDQXPiYpOLQDXWDQXPIUtDUPLQQ



6HWMLêIyWPyWVW|êXQDtSOiVVLêRIDQi
IUtDUPLQXP

6

Setjið ORNLêiYpOLQD

Díóðu ljós
9pOLQHUPHêGtyêXOMyVVHPGUHLIDOMyVPDJQLQXMDIQW
\ÀUDOODQYLQQXÁ|WLQQRJNHPXUtYHJI\ULUVNXJJD

Fríarmur
7LODêQRWDIUtDUPLQQUHQQLêîLêKyOÀQXI\ULU
I\OJLKOXWLQDDIYpOLQQL/tWLOONUyNXUKHOGXUKyOÀQX
YLêDUPLQQîHJDUîDêHUiYpOLQQL)MDUO JLê
EDNNDQQPHêîYtDêUHQQDKRQXP~WWLOYLQVWUL

Tvinnahnífur
7LODêQRWDWYLQQDKQtÀQQWRJLêîLêtWYLQQDQDDIWDQ
IUiRJIUDPiYLêHLQVRJVìQWHU

Elektrónísk hnélyfta (vél 720)
9pOLQNHPXUPHêHOHNWUyQLVNULKQpO\IWXWLODêO\IWD
VDXPI WLQXP
6HWMLêKQpO\IWXQDtJDWLêIUDPDQiYpOLQQL)ODWL
NDQWXULQQiDêVQ~DXSSiYLê6WLOOLêIHUK\UQGD
S~êDQQiKQpO\IWXQQLîDUWLOKDQQHUtî JLOHJUL
K êI\ULU\NNXU

íLêWRJLêKQpO\IWXQDEHLQW~WWLODêIMDUO JMDKDQD~U
YpOLQQL

A

2:3

Undirbúningur

+ JWHUDêO\IWDVDXPI WLQXPPHêîYLDêìWDi
KQpO\IWXQDWLOK JUL1~JHWLêîLêKDIWEiêDUKHQGXU
iHIQXQXP

.HÁLVSLQQDU
9pOLQHUPHêWYRNHÁLVSLQQDDêDONHÁLVSLQQDQQRJ
DXNDOHJDNHÁLVSLQQDQQ.HÁLVSLQQDUQLUKHQWDI\ULU
DOODUJHUêLUDIWYLQQDNHÁXP$êDONHÁLVSLQQLQQHU
VWLOODQOHJXURJK JWDêQRWDKDQQKYRUWVHPHUt
OiUpWWUL WYLQQLQQUHNVWDINHÁLQX HêDOyêUpWWULVW|êX
WYLQQDNHÁLêVQìVW 1RWLêOiUpWWDVW|êXI\ULUDOODQ
DOPHQQDQWYLQQDHQOyêUpWWDVW|êXI\ULUVpUVWDNDQ
WYLQQDRJVW UULNHÁL
/tWLOWYLQQDVNtID
Lárétt staða
Setjið VNtIXRJWYLQQDNHÁLiNHÁLVSLQQDQQ
)XOOYLVVLê\NNXUXPDêWYLQQLQQUHQQLDINHÁLQX
UDQJV OLVRJVHWMLêYLêHLJDQGLVNtIXI\ULUIUDPDQ
WYLQQDNHÁLê
$WKgOOWYLQQDNHÁLHUXHNNLIUDPOHLGGiVDPDKiWW(IîLê
OHQGLêtYDQGU êXPPHêWYLQQDNHÁLSUyÀêîiDêVQ~DîYt
YLêHêDSUyÀêOyêUpWWXVW|êXQD
1RWLêVNtIXVHPHUDêHLQVVW UULHQWYLQQDNHÁLê
VMiOIW)\ULUPMyWYLQQDNHÁLQRWLêîLêOLWODVNtIXI\ULU
IUDPDQîDê)\ULUVW UULWYLQQDNHÁLQRWLêîLêVW UUL
VNtIXI\ULUIUDPDQNHÁLê

6WyUWYLQQDVNtID

)ODWDKOLêLQiVNtIXQQLiDêOLJJMDîpWWXSSDê
WYLQQDNHÁLQXíDêiHNNHUWELODêYHUDiPLOOL
VNtIXQQDURJWYLQQDNHÁLVLQV
Lóðrétt staða
6HWMLêNHÁLVSLQQDQQtOyêUpWWDVW|êX6HWMLêVWyUD
VNtIXiNHÁLVSLQQDQQRJÀOVNtIXRIDQiKDQDíDêHU
JHUWWLODêNHÁLêVQ~LVWHNNLRIKUDWW
6HWMLêHNNLVNtIXRIDQiWYLQQDNHÁLêtîHVVXWLOYLNL
îYtîDêJ WLKLQGUDêDêNHÁLêVQ~LVW

$êDONHÁLVSLQQLQQtOyêUpWWULVW|OêX

$WKíHJDUNHÁLVSLQQLQQHUQRWDêXUtOyêUpWWULVW|êXJ WL
îXUIWDêEUH\WDWYLQQDVSHQQXQQLDêHLQV

$XNDNHÁLVSLQQL
$XNDNHÁLVSLQQLQQHUQRWDêXUîHJDUîDUIDêVSyOD
XQGLUWYLQQDDI|êUXWYLQQDNHÁLRJîHJDUQRWDîDUI
DXNDNHÁLVSLQQDQQîHJDUYHULêHUDêVDXPDPHê
WYtEXUDQiO

Undirbúningur

/\IWLêDXNDNHÁLVSLQQDQXPXSS6HWMLêVWyUDVNtIXi
KDQQRJVtêDQÀOWVNtIXiKDQDXQGLUWYLQQDNHÁLê

$XNDNHÁLVSLQQLQQRJDêDONHÁLVSLQQLQQtOyêUpWWUL
VW|êX

2:4

Þræðing vélarinnar
)XOOYLVVLê\NNXUXPDêVDXPIyWXULQQVpXSSLRJ
QiOLQtHIVWXVW|êX


C

B

6HWMLêWYLQQDNHÁLêiNHÁLVSLQQDQQRJVHWMLê
VtêDQYLêHLJDQGLVNtIXiKDQQ

$WK+DOGLêWYLQQDQXPPHêEiêXPK|QGXPWLODê
NRPDtYHJI\ULUDêîDêVODNQLiKRQXPîHJDUYHULêHUDê
îU êDíDêWU\JJLUDêWYLQQLQQYHUêXUUpWWVWDêVHWWXUt
îU êLQJXQQL


A

/HJJLêWYLQQDQQtVWìULQJXQDPHêîYtDê
WRJDKDQQIUDPDQIUiRJDIWXU $ )XOOYLVVLê
\NNXUXPDêWYLQQLQQVPHOOLiVLQQVWDê7RJLê
WYLQQDQQVtêDQXQGLUWYLQQDVWìULQJXQD % I\ULU
VSyODUDQQVHPHUiIRUVSHQQXQQL & 



íU êLêVtêDQQLêXUHIWLUK JULîU êLUDXÀQQLRJ
VtêDQXSSHIWLUîHLUULYLQVWUL



/HJJLêWYLQQDQQVtêDQK JUDPHJLQIUit
îUiêJMDIDQQ ' RJVtêDQQLêXUHIWLUYLQVWUL
îU êLUDXÀQQLDêWYLQQDVWìULQJXQQLI\ULUQiOLQD
( 



íU êLêQiOLQD

C
D

B
A

E

Þræðari fyrir nálina.
íU êDULQQI\ULUQiOLQDDXêYHOGDU\NNXUDêîU êD
KDQD1iOLQYHUêXUDêYHUDtHIVWXVW|êXîHJDUîLê
QRWLêLQQE\JJêDîU êDUDQQ


6HWMLêVDXPIyWLQQQLêXU



1RWLêKDQGIDQJLêRJWRJLêîU êDUDQQDOODOHLê
QLêXU.UyNXULQQiîU êDUDQXP * VYHLÁDVWQ~
WLOKOLêDURJIHUtJHJQXPQiODUDXJDê



/HJJLêWYLQQDQQQ~DIWDQIUiRIDQiNUyNLQQ ) 
RJVtêDQXQGLUWYLQQDNUyNLQQ * 



/iWLêîU êDUDQQIDUDK JWRJUyOHJDWLOEDND
.UyNXULQQWRJDUQ~WYLQQDQQtJHJQXP
QiODUDXJDêRJP\QGDUO\NNMXI\ULUDIWDQQiOLQD
7RJLêO\NNMXQDtJHJQXPQiODUDXJDê

G

2:5

Undirbúningur

$WKíU êDULQQHUKDQQDêXUI\ULUQiODUtJUyÁHLNXP
(NNLHUK JWDêQRWDîU êDUDQQI\ULUQiODU
RJItQQLRJHNNLI\ULU:LQJK~OOVDXPVQiODUHêD
WYtEXUDRJîUtEXUDQiODUíDêHUXHLQQLJQRNNXUiK|OG
RJI\OJLKOXWLUVHPJHUDîDêDêYHUNXPDêHNNLHUK JWDê
QRWDîU êDUDQQîHJDUîDXHUXtQRWNXQ

F

Þræðing á tvíburanál
6HWMLêWYtEXUDQiOtQiODUK|OGXQD)XOOYLVVLê\NNXU
XPDêVDXPIyWXULQQVpXSSLRJQiOLQtHIVWXVW|êX


6HWMLêWYLQQDNHÁLêiNHÁLVSLQQDQQRJVHWMLê
VtêDQYLêHLJDQGLVNtIXiKDQQ/\IWLêDXND
NHÁLVSLQQDQXPXSS6HWMLêVWyUDVNtIXiKDQQ
RJHLQQLJÀOWVNtIX6HWMLêVHLQQDWYLQQDNHÁLêi
NHÁLVSLQQDQQ

C

B

A

$WK+DOGLêXPWYLQQDQDPHêEiêXPK|QGXPVYRDê
HNNLVODNQLiîHLPíHWWDWU\JJLUDêWYLQQDUQLUYHUêDUpWW
VWDêVHWWLUtîU êLYHJLQXP


/HJJLêWYLQQDQQtîU êLVWìULQJXQDPHêîYtDê
îUìVWDîHLPIUDPDQIUi $ )XOOYLVVLê\NNXU
XPDêWYLQQLQQVPHOOLiVLQQVWDêíUìVWLêîHLP
VtêDQXQGLUîU êLVWìULQJXQDI\ULUVSyOXQ % 
VHPHUiIRUVSHQQXQQLI\ULUVSyOXQ & 



íU êLêVtêDQQLêXUHIWLUK JULîU êLUDXÀQQL
RJVtêDQXSSHIWLUîHLUULYLQVWUL* WLêîHVV
DêDQQDUWYLQQLQQIDULYLQVWUDPHJLQRJKLQQ
K JUDPHJLQYLêVNtIXQDtWYLQQDVSHQQXQQL ) 



/HJJLêWYLQDQDVtêDQK JUDPHJLQIUi
tîUiêJMDIDQQ ' RJVtêDQQLêXUYLQVWUL
îU êLUDXÀQD* WLêîHVVVtêDQDêDQQDU
WYLQQLQQVpLQQLtîU êLVWìULQJXQQLI\ULUQiOLQD
( HQKLQQI\ULUXWDQKDQD* WLêîHVVDê
WYLQQDUQLUÁ NLVWHNNLVDPDQ



íU êLêQiODUQDU

D

$WK*HULê´WYtEXUDQiODUµYLUNWRJYHOMLêVtêDQUpWWDJHUê
DIWYtEXUDQiOtVWLOOLIRUULWLQX YHOMLêUpWWQiODUPLOOLELO 
9LêîDêWDNPDUNLêîLêVMiOINUDIDKOLêDUKUH\ÀQJX
YLêNRPDQGLQiODRJNRPLêtYHJI\ULUDêQiODUQDUVNHPPL
VDXPIyWLQQRJVWLQJSO|WXQDRJHLQQLJEURWiQiOXQXP

E

$WK*UyÁHLNLRJyUHJOXOHJW\ÀUERUêiVpUVW|NXP
WYLQQXPHLQVRJWGPiOPîU êLH\NXUi
Q~QLQJVPyWVW|êXWYLQQDQV0HêîYtDêORVDDêHLQVi
WYLQQDVSHQQXQQLPLQQNDUK WWDQiDêWYLQQLQQVOLWQL
$WK1RWLêDOGUHLWYtEXUDQiODUVHPHNNLNRPD~WIUi
PLêMXî UJ WXVNHPPWYpOLQD

Tvinnaskynjari

Undirbúningur

íHJDUXQGLUWYLQQLQQIHUDêYHUêDE~LQQVW|êYDVW
YpOLQRJVSUHWWLJOXJJLNHPXUiVNMiLQQ6NLSWLêRJ
VHWMLêIXOODVSyOXtVSyOXK~VLêRJKDOGLêiIUDPDê
VDXPD
$WKíHJDUVSyODQHUVYRWLODêYHUêDWyPîiNHPXU
VSUHWWLJOXJJLiVNMiLQQRJO WXU\NNXUYLWDíLêJHWLê
KDOGLêiIUDPDêVDXPDiQîHVVDêORNDVSUHWWLJOXJJDQXP
HQXQGLUWYLQQLQQNOiUDVWPM|JÁMyWW

2:6

B

C

G

A
F

F

6SyODêiVSyOXQD

B
C

6SyODêIUiOiUpWWDNHÁLVSLQQDQXP
 6HWMLêWyPDVSyOXiVSyODUDQQRJOiWLêY|UXPHUNLê
VQ~DXSS1RWLêHLQJ|QJX3)$))RVSyOXUVHP
HUXKDQQDêDUI\ULUîHVVDYpO


6HWMLêWYLQQDNHOÀiOiUpWWDNHÁLVSLQQDQQ6HWMLê
VNtIXI\ULUIUDPDQWYLQQDNHÁLê



/HJJLêWYLQQDQQtWYLQQDVWìULQJXQD $ IUDPDQ
IUiRJDIWXUiEDN7RJLêWYLQQDQQQ~UDQJV OLê
I\ULURIDQVWìULQJXQDI\ULUVSyODUDQQ % RJVtêDQt
JHJQXPVWìULQJDUQDUDêDIWDQ & 



$WK)XOOYLVVLê\NNXUXPDêWYLQQLQQVpDOYHJLQQi
PLOOLVNtIDQQDtIRUVSHQQXQQLI\ULUVSyOXQLQD

A

D

 íU êLêtJHJQXPUDXÀQDiVSyOXQQL ' LQQDQIUi
RJ~W


ëWLêVSyODUDQXPWLOK JULWLODêVHWMDKDQQt
VDPEDQG6SUHWWLJOXJJLNHPXUiVNMiLQQRJJHIXU
WLON\QQDDêVSyODULQQVpWLOE~LQQRJYLUNXU
7LODêVWLOODVSyOXKUDêDQQQRWLêîLêVOHêDQQt
VSUHWWLJOXJJDQXP%\UMLêDêVSyODPHêîYtDêVWtJD
iIyWPyWVW|êXQDHêDVQHUWDVWDUWVWRSKQDSSLQQ



6SyODULQQVW|êYDVWîHJDUVSyODQHURUêLQIXOO
6WtJLêDIIyWPyWVW|êXQQLHêDVQHUWLêVWDUWVWRS
KQDSSLQQWLODêVW|êYDPyWRULQQI\ULUVSyODUDQQ
ëWLêVSyODUDQXPWLOYLQVWULîDUWLOVSUHWWLJOXJJLQQ
ORNDVW)MDUO JLêVSyOXQDRJNOLSSLêWYLQQDQQPHê
WYLQQDKQtIQXPiYpOLQQL ) 

6SyODêPHêWYLQQDQXPVHPHUîU GGXUtYpOLQQL
)XOOYLVVLê\NNXUXPDêVDXPIyWXULQQRJQiOLQVpX
XSSL7LODêIRUêDVWDêQiOLQERJQLHUEHVWDêDIîU êD
QiOLQD
E

A
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Undirbúningur

)DULêPHêWYLQQDQQIUiWYLQQDVWìULQJXQQL ( XSSt
JHJQXPYLQVWULîU êLUDXÀQDRJîDêDQtJHJQXP
îU êLO\NNMXUQDUI\ULUVSyOXQ & )DULêVtêDQHIWLU
îUHSXPRJKpUDêRIDQ

C

6SyODQVHWWtYpOLQD


)MDUO JLêORNLê\ÀUJUtSDUDQXPPHêîYtDê
UHQQDîYtDê\NNXU



6HWMLêVSyOXQDtVSyOXK~VLêRJOiWLêY|UXPHUNLê
VQ~DXSSRJDêJ WLêDêWYLQQLQQUHQQLDI
VSyOXQQLIUiYLQVWUL6SyODQPXQîiVQ~DVW
UDQJV OLVîHJDUîLêWRJLêtWYLQQDQQ



6HWMLêÀQJXUiVSyOXQDîDQQLJDêK~QVQ~LVW
HNNLîHJDUîLêWRJLêtWYLQQDQQiNYHêLêWLOK JUL
RJVtêDQWLOYLQVWULLQQtVSHQQLIM|êULQD $ îDU
WLOKDQQ´VPHOOXUµiVLQQVWDê



+DOGLêiIUDPRJîU êLêtNULQJXP % RJVtêDQ
WLOK JULtWYLQQDKQtÀQQ & 6HWMLêORNLêDIWXUi
VLQQVWDê7RJLêWYLQQDQQWLOYLQVWULWLODêNOLSSD
KDQQ

íLêJHWLêQRWDêORNLêVHPVW NNXQDUJOHU

1

2

3

4
B

C

A

IDTTM stendur fyrir Integrated Dual
7UDQVSRUWHêDîDêVHPYLêN|OOXP
HIULÁ\WMDUD
7LODêVDXPDVYRWLOKYDêDHIQLVHPEìêVWHU3)$))
R
VDXPDYpOLQPHêPM|JJyêDODXVQHIULÁ\WMDUDQQ
IDT TMHêD,QWHJUDWHG'XDO7UDQVSRUWíHWWDHUHLQV
RJiVXPXPLêQDêDUYpOXPîDUVHPIDTTM NHUÀêHU
PLNLêQRWDêîDUVHPYpODUQDUI UDHIQLêVDPWtPLV
DêRIDQRJDêQHêDQ(IQLQHUXÁXWWHLQVRJtW|QJ
RJNHPXUtYHJI\ULUDêîDXU\NNLVWHêDPLVI ULVW
VHPHUVpUVWDNOHJDJRWWîHJDUVDXPXêHUXîXQQHIQL
HLQVRJVLONLRJUD\RQíHVVLWY|IDOGLÁXWQLQJXUPHê
efri ﬂytjaranum™NHPXUtYHJI\ULUDêHIQLQI ULVWi
PLVîHJDUYHULêHUDêVDXPDîDXE~WDVDXPVHIQLQ
VWDQGDVWiRJUHQGXUtU|QGyWWXPHIQXPVWDQGDVW
OtNDi
(IULÁ\WMDULQQ IDTTMsettur í samband
ÉUtêDQGL)\ULUDOODYLQQXPHêefri ﬂytjaranum IDTTM
îDUIDêQRWDI WXUVHPHUXPHêUDXIDêDIWDQ

Undirbúningur

/\IWLêVDXPI WLQXPëWLêefri ﬂytjaranum,'7 TMQLêXU
îDUWLOKDQQVPHOOXUiVLQQVWDê
(IULÁ\WMDULQQIDTTM tekinn úr sambandi
/\IWLêVDXPI WLQXP+DOGLêXP efri ﬂytjarann
,'7TMPHêWYHLPXUÀQJUXPîDUVHPKDQQHU
ULIÁDêXU7RJLêHIULÁ\WMDUDQQIDT™QLêXUiYLêRJ
ìWLêKRQXPDêHLQVIUi\NNXUWLODêWDNDKDQQ~U
VDPEDQGLRJOiWDKDQQDIWXUtVtQDHIULVW|êX
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A

6NLSWXP saumfót
Saumfótur tekinn af
ëWLêQLêXUiVDXPIyWLQQîDUWLOKDQQGHWWXUDI
IyWK|OGXQQL

Saumfótur settur á
/iWLêSLQQDQDiVDXPI WLQXPYHUDiPyWVYLê
UDXÀQDtIyWK|OGXQQLëWLêVDXPI WLQXPXSSiYLê
îDUWLOIyWXULQQVPHOOXUiVLQQVWDê
íLêJHWLêHLQQLJQRWDêKQDSSLQQVDXPIyWXUXSS
QLêXUWLODêO\IWDRJVHWMDIyWK|OGXQDQLêXU6HWMLê
VDXPIyWLQQEHLQWXQGLUIyWK|OGXQDîDQQLJDê
SLQQDUQLUVpXEHLQWXQGLUUDXÀQQLiIyWK|OGXQQL
/ NNLêVtêDQIyWK|OGXQD

6NLSWXPQiO


1RWLêJDWLêtDOKOLêDiKDOGLQXWLODêKDOGD
QiOLQQL



/RVLêXPVNU~IXQDVHPKHOGXUQiOLQQL



)MDUO JLêQiOLQD



6HWMLêQìMDQiOtK|OGXQDRJQRWLêDOKOLêDiKDOGLê
WLODêKDOGDiQiOLQQLëWLêQiOLQQLHLQVKiWWRJ
K~QNHPVWRJîDQQLJDêÁDWLOHJJXULQQVQ~LIUi
\NNXU



+HUêLêYHOiVNU~IXQQLVHPKHOGXUQiOLQQL
1

6NLSWLêRJVHWMLêVWLQJSO|WXI\ULU
beinan saum á vélina.


)MDUO JLêVDXPIyWLQQRJUHQQLêORNLQXDI
JUtSDUDVY êLQX

 )XOOYLVVLê\NNXUXPDêIUO\WMDULQQVpHNNLt
VDPEDQGL6HWMLêVNU~IMiUQXQGLUVWLQJSO|WXQD
HLQVRJVìQWHUiP\QGLQQLRJVQ~LêîYtODXVOHJD
RJîiVPHOOXUVWLQJSODWDQXSS

3

D

0HêÁ\WMDUDQQ~UVDPEDQGLVHWMLêVWLQJSO|WXQD
I\ULUEHLQDQVDXPiYpOLQDRJOiWLêKDNLêIDOODt
UDXÀQDDêDIWDQ ' íUìVWLêiVWLQJSO|WXQDîDU
WLOK~QVPHOOXUiVLQQVWDê5HQQLêORNLQX\ÀU
JUtSDUDQQDIWXUiVLQQVWDê
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Undirbúningur



2

Flytjarinn tekinn úr sambandi
(710)
ÞLêJHWLêWHNLêÁ\WMDUDQQ~UVDPEDQGLPHêîYtDê
I UDKQDSSLQQIUDPDQiYpOLQQLWLOYLQVWUL) ULê
KDQQDIWXUWLOK JULîHJDUîLêYLOMLêVHWMDÁ\WMDUDQQ
DIWXUtVDPEDQG.

Nálar
6DXPDYpODQiOLQOHLNXUiYDOOWVWyUWKOXWYHUNt|OOXP
VDXPXP1RWLêDêHLQVJ êDQiODU2JHLQJ|QJX
QiODUDIJHUêLQQL+1iODUQDUVHPI\OJMD
PHêYpOLQQLHUXDIPHVWQRWXêXQiODUJUyÁHLNXQXP
Alhliða nálar (A)
$OKOLêDQiODUQDUHUXPHêGiOtWLêDIU~QQDêDQRGG
RJK JWHUDêIiî UtìPVXPJUyÁHLNXPí UHUX
I\ULUDOKOLêDVDXPDiKLQìPVXHIQLRJJUyÁHLNDDI
HIQXP
“Stretch” nálar (B)
´6WUHWFKµQiODUHUXPHêVpUVWDNW~UWDNWLODêNRPD
tYHJI\ULUDêYpOLQKODXSL\ÀUîHJDURJHIHIQLQ
JHIDHIWLUîHJDUQiOLQNHPXUtîDX)\ULUSUMyQ
VXQGIDWQDêÁtVJHUYLHIQLRJOHêXU
Útsaums nálar (C)
ÔWVDXPVQiODUHUXHLQQLJPHêVpUVWDNW~UWDN
DIU~QQDêDQRGGRJDêHLQVVW UUDDXJDWLODêNRPD
tYHJI\ULUVNHPPGiYLêNY PXPHIQXPíHVVDU
QiODUiDêQRWDîHJDUîLêQRWLêPiOPîU êLRJDêUD
VpUVWDNDWYLQQDYLê~VDXPRJVNUDXWVDXPD
Denim nálar (D)
´'HQLPµQiODUHUXPM|JRGGKYDVVDUWLODêIDUD
|UXJJOHJDtJHJQXPîpWWRJî\NNRÀQHIQLiQîHVV
DêQiOLQERJQL)\ULUWMDOGG~NJDOODEX[QDHIQLRJ
PLNURHIQL
Wing húllsaumsnálar (E)
:LQJQiOLQHUPHê´Y QJLµiKOLêXQXPWLODêJHUD
J|WtHIQLQîHJDUîLêVDXPLêK~OOVDXPDiQiWW~UXOHJ
HIQL

Undirbúningur

$WK6NLSWLêRIWXPQiODU1RWLêiYDOOWEHLQDUQiODUPHê
KHLOXPRGGL ) 
6NHPPGQiO * JHWXURUVDNDêDêYpOLQKODXSL\ÀUVSRU
RJDêWYLQQLQQVOLWQL6NHPPGQiOJHWXUHLQQLJVNHPPW
VWLQJSO|WXQD
1RWLêDOGUHLWYtEXUDQiODUVHPNRPDHNNLMDIQW~WIUi
PLêMXQQL + îYtî UJHWDVNHPPWYpOLQD
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C

D

E

Tvinnar

Stöðugleikaefni

ÌGDJHUIM|OGLQQDOOXUDIWYLQQDWHJXQGXPi
PDUNDêQXPRJKDQQDêLUI\ULUìPLVNRQDUYHUNHIQL

Stöðugleikaefni sem hægt er að rífa frá
saumnum.
6W|êXJOHLNDHIQLVHPK JWHUDêUtIDHUXQRWXêi
VWHUNRÀQHIQL6HWMLêîDXXQGLUHIQLêVMiOIWîHJDU
îLêHUXêDêVDXPDVNUDXWVDXPDiHIQLHêDt
~WVDXPVUDPPD5tÀêXPIUDPVW|êXJOHLNDHIQLêIUi
DêVDXPORNQXP

Venjulegur alhliða saumtvinni
$OKOLêDWYLQQLHUIUDPOHLGGXU~UJHUYLHIQXP
EDêPXOOOHêDSRO\HVWHUWYLQQDVHPHUXPRÀQQ
EDêPXOOíHVVLWHJXQGDIWYLQQDHUQRWDêXUtDOOD
YHQMXOHJDVDXPD
Útsaums tvinni
8WVDXPVWYLQQLHUIUDPOHLGGXU~UDOOVNRQDU
HIQXPUD\RQSRO\HVWHUDFU\OPiOPLRÁRÁ
íHVVLUWYLQQDUKDIDîDQQHLJLQOHLNDDêYHUDPHê
JODQVDQGLiIHUêRJKHQWDîYtYHOI\ULU~WVDXPDRJ
VNUDXWVDXPD
*O UWYLQQL~UHLQXPîU êL
*O UWYLQQLHQQLJNDOODêXUPRQRÀODPHQWîYt
KDQQHUJO UJHUÀWYLQQLE XLQQWLO~UHLQXPîU êL
+DQQHUQRWDêXUtE~WDVDXPRJìPVDVNUDXWVDXPD
1RWLêKD]QQHNNLiÁtNXUDOODYHJDHNNLîDUVHP
KDQQNHPVWtVQHUWLQJXYLêK|UXQGíU êLêîHQQDQ
WYLQQDDêHLQVIUiNHÁLVSLQQDtOyêUHWWULVW|êXíHJDU
îLêVSyOLêKDQQiVSyOXYHUêXUDêVSyODPHêOLWOXP
KUDêDRJDêHLQVDêVSyODiKiOIDVSyOXQD

Stöðugleikaefni sem hægt er að strauja á efnin
og síðan að rífa frá.
6OtNWHIQLHUPM|JVW|êXJWRJHUPHêKOLêVHPK JW
HUDêVWUDXMDYLêHIQLêVHPYHULêHUDêVDXPDi
íDêKHQWDUYHOI\ULUSUMyQRJ|QQXUyVW|êXJRJ
WH\JMDQOHJHIQL6WUDXMLêîDXiU|QJXHIQLVLQViêXU
HQîLêE\UMLêDêVDXPDRJHêDiêXUHQîLêVSHQQLê
HIQLêtUDPPD5tÀêXPIUDPVW|êXJOHLNDHIQLêIUiDê
VDXPORNQXP
6W|êXJOHLNDHIQLVHPHUXNOLSSWIUi
íHVVLHIQLHUHNNLK JWDêUtIDIUiVDXPQXPKHOGXU
YHUêXUDêNOLSSDîDXIUiDêVDXPORNQXPíHVVLHIQL
HUXUiêO|JêI\ULUSUMyQRJ|OO|QQXUyVW|êXJHIQL
VpUVWDNOHJDîDXVHPHUXVSHQQWtUDPPD

6W|êXJOHLNDHIQLVHPHUXOH\VWXSStYDWQL
Ath: 6XPHIQLLQQLKDOGDPLNLOOLWDUHIQLRJJHWDOLWDê~W íHVVLVW|êXJOHLNDHIQLHUXVHWWRIDQiUpWWXHIQDQQD
IUiVpUHLQQLJiYpOLQD2JîDêJHWXUYHULêPM|JHUÀWW RJVDXPDêRIDQiîDXRJHUXDêDOOHJDI\ULUSUMyQ
DêQiîHVVXPOLWXP~UÁtHêDIYpOLQQL
IURWWpRJVOtNHIQLVHPHUXPHêO\NNNMXiIHUêíHJDU
)OtVRJGHQLPHIQLRJîiVpUVWDNOHJDUDXêRJEOiLQQLKDOGD îLêHUXêDêVDXPD~W´NOLSSLYLQQXµHUXîHVVLHIQL
VHWWXQGLUHIQLQ$êVDXPORNQXPHUXVYRHIQLQVHWW
RIWJtIXUOHJWPDJQDIOLWDUHIQXP
tYDWQRJîiOH\VDVWVW|êXJOHLNDHIQLQXSSíHVVLHIQL
(I\NNXUJUXQDUDêHIQNêIXOOXQQDÁtNLQLQQLKDOGL
HUXWLOtPLVPXQDQGLî\NNWXP
PLNLêDIOLWDUHIQXPUiêOHJJMXPYLêHLQGUHJLêDêîYR
HIQLQÁtNLQDiêXUHQîLêIDULêDêYLQQDPHêîDXi
Stöðugleikaefni sem molna niður.
YpOLQQL
íHVVLHIQLHUXODXVOHJDRÀQHIQLVHPHUXQRWXêPD
I\ULUNOLSSLYLQQXRJMDêDUYLQQXíHVVLHIQLKYHUID
YLêKLWD
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Undirbúningur

Límkennd stöðugleikaefni.
íDXHUXQRWXêîDUVHPîLêQRWLêUDPPDRJHUX
VpUVWDNOHJDI\ULUOtWLOHIQLVHPHNNLHUK JWDê
VSHQQDtUDPPD6SHQQLêîHVVLHIQLtUDPPDRJ
NOLSSLêVtêDQSDSStULQQRIDQDIîHLPRJOiWLê
OtPNHQQGDÁ|WLQQVQ~DXSS/iWLêOLWOXHIQLVE~WDQD
VtêDQOtPDVWYLêOtPNHQQGDÁ|WLQiHIQXQXP5tÀê
XPIUDPVW|êXJOHLNDHIQLêIUiDêVDXPORNQXPHêD
HIXPPM|JOtWLOHIQLHUDêU êDJHWLêîLêULÀêHIQLQ
YDUOHJDIUiRJVtêDQVHWWE~WDIVDPDVW|XJOHLNDHIQL
\ÀUJDWLêiOtPNHQQGDHIQLQX

USB tengill
9pOLQHUPHê86%WHQJLOîDUVHPîLêJHWLêVHWW86%
PLQQLVO\NLOtVDPEDQG
$WK)XOOYLVVLê\NNXUXPDêVi86%PLQQLVO\NLOOVHPîLê
QRWLêVpPHêVQLêLQX)$7
Tengið minnislykilinn við og takið hann beint út
úr USB tenglinum.
6HWMLêPLQQLVO\NLOtVDPEDQGYLêWHQJLOLQQ$êHLQVHU
K JWDêVHWMD86%P\QGO\NLOiHLQQKiWWtWHQJLOLQQ
1RWLêHNNLDÁWLODêWHQJMDKDQQ
7LODêIMDUO JMDKDQQWRJLêP\QGO\NLOLQQEHLQW~W~U
WHQJOLQXP
$WK)MDUO JLêPLQQLVO\NLOLQQDOGUHLiPHêDQKDQQHUDê
YLQQD

86%WHQJLOO

Hvernig á að XSSI UDVDXPDYpOLQD

Undirbúningur

)DULêiKHLPDVtêXRNNDUiZZZSIDIIFRPRJHêD
KDÀêVDPEDQGYLê3)$))RXPERêVDêLODRNNDUWLODê
NDQQDKYRUWNRPQDUVpXXSSI UVOXUI\ULU\NNDUYpO
/HLêEHLQLQJDUXPXSSI UVOX
 )DULêi3)$))RKHLPDVtêXQDZZZSIDIIFRPRJ
OHLWLêDê\NNDUVDXPDYpO+pUNRPLêîLêWLOPHê
DêÀQQDXSSI UVOXUI\ULU\NNDUYpOHIî UHUX
I\ULUOLJJMDQGL
 +DOLêîHLPQLêXURJVHWMLêî Ui86%PLQQLVO\NLO
 )XOOYLVVLê\NNXUXPDêVO|NNWVpi\NNDU
VDXPDYpO7HQJLê86%PLQQLVO\NLOLQQ\NNDUPHê
QìMDKXJE~MQDêLQXPYLê86%WHQJLOLQQi\NNDU
YpO
 ëWLêiRJKDOGLêYLêDIWXUiEDNKQDSSLQQXPOHLê
RJîLêNYHLNLêiYpOLQQL
 8SSI UVODQE\UMDUVDPVWXQGLVRJîLêJHWLê
VOHSSWDIWXUiEDNKQDSSQXPîHJDUîLêVMiLêDê
XSSI UVODQHUE\UMXê
$WKíDêJ WLWHNLêDOOWDêHLQQLPtQ~WXiêXUHQîLê
VMiLêXSSI UVOXQDELUWDVWiDêJHUêDUUHLQLQQLRJJHWLê
VOHSSWDIWXUiEDNKQDSSQXP
 íHJDUXSSI UVOXQQLOìNXUPXQYpOLQNYHLNMDi
VpUiQì$WKXJLêQ~PHULêiXSSI UVOXQQLtVWLOOL
YDOP\QGLQQL
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$IWXUiEDNKQDSSXU

Stillingar og hnappar vélarinnar

3

Skjárinn
Skjárinn á PFAFF RVDXPDYpOLQQLHUPM|JDXêYHOGXUtQRWNXQVQHUWLêKDQQPHêVNMiSHQQDQXPHêDÀQJUL
til að velja. Að neðan lýsum við þeim táknum sem eru fyrir utan PFAFF R skjáinn. Svæðið mun ekki
breytast í útliti þótt þið farið á milli mismunandi aðgerða.

6NMiULQQ\ÀUOLW

Skoðunar
valmynd
Stilli valmynd
Hraðhjálp

6NRêXQDUYDOP\QG
Snertið þetta tákn til að opna skoðunar valmyndina
Í skoðunar valmynd er hægt að velja sauma,
leturgerðir, opna persónulegar skrár eða USB tæki .
6WLOOLYDOP\QG

Stillingar og hnappar vélarinnar

Snertið táknið til að opna fyrir stilli valmyndina.
Í þessari skoðun getið þið breytt sjálfgefnum
stillingum og framkvæmt breytingar á stillingum
YpODULQQDURJiVWLOOLQJXPI\ULUVDXPDíLêÀQQLê
upplýsingar um vélina einnig í stilli valmyndinni.

+UDêKMiOS
Vélin er með innbyggða hraðhjálp, sem gefur ykkur
umsvifalaust upplýsingar um allt sem þið sjáið
á skjánum. Snertið táknið fyrir hraðhjálpina til
að opna hana. Spurningamerki mun koma upp á
PFAFF R skjánum Snertið hvaða tákn sem er, texta
eða svæði á skjánum sem þið viljið fá upplýsingar
um. Sprettigluggi kemur þá upp með stutta lýsingu.
Snertið OK í hraðhjálpinni til að fara út úr henni.
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Hliðarspeglun
Endaspeglun
Eyða

+OLêDUVSHJOXQ
Speglið saum eða saumaröð lárétt með því að snerta
táknið fyrir hliðarspeglun.

(QGDVSHJOXQ
Speglið saum eða saumatöð lóðrétt með því að
snerta táknið fyrir endaspeglun.
Eyða
Snertið táknið fyrir eyðingu ef þið viljið eyða saum,
saumaröð eða möppu. Ef möppu er eytt, þá eyðast
allar skrár sem eru í þeirri möppu Til að eyða öllum
skrám og möppum í viðeigandi möppu þá haldið
þið lengi við eyðingartáknið.
Ath: Ekki er hægt að eyða innbyggðum saumum eða
leturgerðum.

Sauma stillingar
Stillingar á vél

6WLOOLYDOP\QG
í stilli valmyndinni getið þið breytt sjálfgefnum
stillingum og framkvæmt handvirkar breytingar á
stillingum vélarinnar.
Snertið táknin til að gera aðgerðina virka og til að
RSQDOLVWD\ÀUYDONRVWL6WLOOLQJDUQDUYHUêDYLVWDêDU
jafnvel þótt þið slökkvið á vélinni.

Stilli valmynd

Véla upplýsingar

6WLOOLQJDUiYpO
7XQJXPiO
Snertið táknið fyrir tungumálin til að skoða þau
tungumál sem eru fyrir hendi í vélinni. Veljið það
tungumál sem þið viljið nota með því að snerta það.

+OMyêPHUNLHQGXUWHNLQ
Þegar þetta er virkt mun vélin endurtaka
viðvarirnar og koma með sprettiglugga með
ákveðnu millibili þar til slökkt hefur verið á þeim.

6NMiO VLQJ
Ef hætta er á að þið séuð að rekast á skjáinn og
breyta þar af leiðandi sporum, þá er hægt að læsa
skjánum þannig að það komi ekki fyrir.

Sprettigluggi fyrir val á tungumáli

Þegar það er valið mun skjárinn læsast tíu
sekúndum eftir síðustu snertingu. Skjárinn verður
þá læstur þar til þið opnið hann aftur með því að
snerta OK.

Snertið táknið fyrir kvörðun til að opna sérstaka
skoðun fyrir PFAFF R kvörðun á skjánum. Farið eftir
upplýsingum á skjánum þegar þið kvarðið hann.

Sprettigluggi til að læsa skjá
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Stillingar og hnappar vélarinnar

Kvarðið VNMiLQQ
Notandi vélarinnar getur kvarðað skjáinn hvenær
sem er.

6DXPDVWLOOLQJDU
7YtEXUDQiO
Snertið táknið fyrir tvíburanál til að opna lista
\ÀU nálarmillibilin á tvíburanálunum. Þegar
þið veljið “tvíiburanál” verður breiddin á öllum
KOLêDUKUH\ÀQJXPQiODULQQDUPLQQNXêWLODêNRPDt
veg fyrir að nálarnar brotni. Stillingin verður óbreytt
þar til þið slökkvið á valinu.
Sporbreiddin á viðkomandi saum verður sjálfkrafa
aðlöguð að valinni tvíburanál. Vélin gefur frá sér
viðvörunarhljóð ef þið veljið saum sem er of breiður
fyrir viðkomandi tvíburanál. Veljið “off” á tvíburanála
QiODOLVWDQXPWLODêDIYHOMDRJIDUDHIWXU\ÀUtYHQMXOHJD
sauma aðgerð.

6SRUEUHLGGDU|U\JJL
Veljið þessa aðgerð þegar þið notið saumfót og/
eða stingplötu sem er eingöngu fyrir beint spor, en
með því læsið þið nálinni eingöngu í miðju og fyrir
beint spor. Sporbreiddar öryggið kemur í veg fyrir að
þið stillið óvart á zik zak og gætuð þar með skemmt
vélina.
Þegar þið kveikið á vélinni með þessa stillingu virka,
og einnig ef þið reynið að stilla á aðra sauma, kemur
sprettigluggi og lætur ykkur vita að vélin sé eingöngu
stillt fyrir beina sauma. Afveljið sporbreiddar öryggið.

/LVWL\ÀUEUHLGGi
tvíburanálum
Tákn fyrir sporbreiddar-öryggi
Tákn fyrir tvíburanál

Ath: Ekki er hægt að nota “tvíburanál” og “öryggi fyrir
sporbreidd” samtímis.

Stillingar og hnappar vélarinnar

6DXPIyWXUIyWîUìVWLQJXU
Í sumum tilfellum gætuð þið þurft að breyta
þrýstingnum á saumfótinn. Sérstakar sauma aðgerðir
og mjög þykk efni gætu þarfnast breytinga á honum.
Þeim mun hærri sem talan er - þeim munn meiri er
þrýstingurinn á fótinn.

6MiOIYLUNIyWO\IWLQJ
Þegar hún er valin verður sjálfvirk lyfting á
saumfætinum gerð virk. Saumfætinum er þá lyft í
VYHLÁXK êWGîHJDUYpOLQVW|êYDVWPHêQiOLQDQLêUL
Ef þetta er afvalið þá verður saumfóturinn niðri einnig
þegar vélin stöðvast með nálina niðri.

.OLSSLQJDUiWYLQQD
Þegar klippingar á tvinna er valið verður tvinninn
klipptur við eftirtaldar aðstæður.
•

Við klippi-skipanir í saumum og saumaröðum

Ef þetta er afvalið mun vélin ekki klippa tvinnann.
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Stjórn á þrýstingi
á saumfót

Ath: Afveljið þegar þið eruð að nota einhver áhöld
sem fest eru í tvö götin sem eru í stingplötunni rétt
I\ULURIDQORNLê\ÀUJUtSDUDQXPWLODêNRPDtYHJ
fyrir skemmd á hnífnum fyrir tvinnaklippuna.

9pODXSSOìVLQJDU
8SSOìVLQJDÁLSLYpODULQQDULQQLKHOGXU númer
hugbúnaðar, minni sem er fyrir hendi í vélinni og
OH\ÀVXSSOìVLQJDU

$OJHQJWiNQ
Sum tákn og sumar aðgerðir sem eru oft notaðar á
skjánum Þær mest notuðu eru m.a.
Skrunsleðinn
6NUXQVOHêLQQ
Snertið og dragið skrunsleðann til að fara upp eða
QLêXUWLODêVNRêDÁHLULYDONRVWL

/|QJVQHUWLQJ
6XPWiNQKDIDÁHLULDêJHUêLURJîDXHUXPHUNWPHê
ör í neðra hægra horninu. Til að komast að þeim
aðgerðum ýtið þið lengur á táknið.

2.RJK WWDYLê
OK og hætta við eru notuð til að staðfesta stillingar
eða val. Þau eru einnig notuð til að loka opnum
gluggum.
Til að fara út úr ákveðinni aðgerð ýtið þið á “hætta
við” táknið. Til að halda áfram ýtið þið á OK.

Löng snerting

Hætta við
OK

Stillingar og hnappar vélarinnar
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Saumfótur upp og í extra hæð

Tafarlaus hefting
Hraðastýring
Byrja saum
6DXPIyWXUQLêXURJtVYHLÁXK ê Start/stop frá byrjun
Nálin upp/niðri

Tvinnaklipping
Gaumljós fyrir afturábak

Aðgerðarvísir

Afturábak hnappur

+QDSSDURJJDXPYtVDU
6DXPIyWXUXSSRJtH[WUDK ê
Snertið þennan hnapp til að lyfta saumfætinum Ýtið
aftur á þennan hnapp og þá fer saumfóturinn í extra
hæð og um leið fer nálin í efstu stöðu.
6DXPIyWXUQLêXURJtVYHLÁXK ê
Snertið þennan hnapp til að setja saumfótinn alla
leið niður. Ýtið aftur á hnappinn til að lyfta honum í
VYHLÁXK ê6DXPIyWXULQQIHUVMiOINUDIDQLêXUîHJDU
þið byrjið að sauma.

Stillingar og hnappar vélarinnar

%\UMDVDXPIUiE\UMXQ
Þegar þið stöðvið vélina í miðjum forrituðum saum
eða skrautsaum ýtið þið á “byrja á saum” til að vélin
byrji á viðkomandi saum alveg frá byrjun en byrji
ekki að sauma hann inn í miðjum saumnum.
Ef þið ýtið á þennan valkost á meðan vélin er
að sauma mun vélin ljúka við sauminn og síðan
stöðvast.
+UDêDVWìULQJ
Þessi aðgerð auðveldar ykkur að minnka
saumhraðann. Snertið þennan hnapp til að minnka
hraða vélarinnar um helming. Til að setja vélina
aftur á fullan hraða snertið þið hnappinn á ný.
Ýtið lengur á hnappinn og notið sleðann til að velja
einhvern af fjórum forrituðum hröðum fyrir vélina.
Ákvarða ákveðinn hámarkshraða með sleðanum í
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sprettiglugganum. Næst þegar þið snertið hnappinn
fyrir hraðastýringuna, mun hraðinn verða lækkaður
í þann hraða sem þið völduð. Hraðinn verður
sýndur efst í vinstra horninu á skjánum. Þið getið
saumað án þess að loka sprettiglugganum.
7DIDUODXVKHIWLQJ
Ýtið á tafarlausa heftingu og vélin saumar nokkur
heftispor og stöðvast síðan.
Með því að snerta hnappinn fyrir heftingu aftur
á meðan ljósið fyrir hana er logandi er hægt að
afturkalla þessa aðgerð.
Hefti aðgerðina er hægt að forrita, sjá bls. 4:10.
1iOLQXSSQLêUL
Ýtið á þennan hnapp til að færa nálina annað
hvort upp eða niður. Stillingin um hvar nálin muni
stöðvast breytist um leið. Þegar “nálin niðri” er virk
kemur ljós á gaumvísinn fyrir neðan hnappinn,
vélin stöðvast með nálina niðri og saumfætinum
YHUêXUO\IWtVYHLÁXK ê
Þið getið einnig snert fótmótstöðuna aðeins til að
lyfta nálinni eða setja hana niður.

Saumfótur upp og í extra hæð

Tafarlaus hefting
Hraðastýring
Byrja saum
6DXPIyWXUQLêXURJtVYHLÁXK ê Start/stop frá byrjun
Nálin upp/niðri

Tvinnaklipping
Gaumljós fyrir afturábak

Aðgerðarvísir

Afturábak hnappur
6WDUWVWRS
Ýtið á þennan hnapp til að láta vélina byrja
að sauma eða hætta að sauma án þess að nota
fótmótstöðuna. Ýtið einu sinni á hnappinn til að láta
vélina byrja að sauma og ýtið aftur á hann til að láta
hana stoppa.
7YLQQDNOLSSLQJ
ëWLêWLODêNOLSSDE êL\ÀURJXQGLUWYLQQDQQ
Ef þið ýtið á hnappinn á meðan saumað er mun
vélin sauma sauminn til enda, klippa tvinnana,
áður en nálin fer í byrjunarstöðu fyrir næsta saum
9pOLQVDXPDUQRNNXUKHIWLVSRUNOLSSLU\ÀURJ
undirtvinnann og lyftir bæði saumfæti og nál.
Hægt er að forrita tvinnaklippingar. Sjá bls. 4:10.

Tvinnaklippingar sem framkvæmdar eru af vélinni er
hægt að afvelja í stilli valmyndinni.

Afturábak er einnig notað þegar þið saumið
handvirk hnappagöt, stoppið í göt, forritaðar
heftingar og við ”tapering” - mjókkandi og
breikkandi spor.
*DXPOMyVI\ULUDIWXUiEDN
Það logar á gaumljósinu fyrir afturábak svo lengi
sem haldið er við hnappinn fyrir afturábak saum.
Gaumljósið logar einnig þegar vélin saumar stöðugt
afturábak.
$êJHUêDUYtVLU
Það kemur ljós á aðgerðarvísinn þegar framkvæma
á einhverja aðgerð t.d. þegar verið er að sauma
mjókkandi/breikkandi sauma. Logandi er
á gaumvísinum þar til aðgerðin hefur verið
framkvæmd.
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Stillingar og hnappar vélarinnar

Ath: Saumfætinum er ekki lyft eftir að vélin klippir
tvinnana ef “sjálfvirk lyfting á saumfæti” hefur verið
afvalin í stilli valmyndinni.

$IWXUiEDNKQDSSXU
Til að sauma stöðugt afturábak getið þið ýtt einu
sinni á afturábak hnappinn áður en þið byrjið að
sauma. Afturábak gaumljósið logar og vélin saumar
afturábak þar til þið ýtið aftur á hnappinn til að
hætta. Ef þið ýtið á afturábak hnappinn á meðan
þið saumið, saumar vélin afturábak þar til þið
sleppið hnappnum. Gaumljósið kviknar og logar
svo lengi sem þið haldið hnappnum inni.

Stillingar og hnappar vélarinnar
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Sauma aðgerð

4

Sauma aðgerð
Í sauma aðgerð. getið þið valið sauma, breytt þeim og saumað. Valinn saumur er sýndur á skjánum í
raunstærð. Ráðleggingar og stillingar á vélinni eru sýndar efst á skjánum.
Sérhver aðgerð á PFAFF® skjánum hefur sin eigin litaform, til að gera ykkur auðveldara að rápa um og nota
vélina.

Byrjunar skjámynd
Þegar kveikt er á vélinni þá kemur upp byrjunar skjámynd og síðan opnar vélin fyrir sauma aðgerð.

6DXPDDêJHUê\ÀUOLW

Mælt með því að nota stöðugleikaefni (720)
IDT HIULÁ\WMDULUiêODJêXU
Tvíburanál/saumbreiddar öryggi virkt (720).
TM

Ráðlagður saumfótur

Fríhendis valkostir

Tákn fyrir
hraðastjórn

Vista í persónulegri
valmynd.
Heftingar valkostir
Sauma valkostir

Skoðunar
valmynd

Saumaraðir

Stilli valmynd

Spora hönnuðs aðgerð
(720)

Hraðhjálp

Númer á viðkomandi saum
Sporbreidd Sporstaða

Sauma aðgerð

Ath: Öll tákn og valkostir eru ekki sýnd á sama tíma
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Tvinnaspennan
Sporlengd Sporþéttleiki

Stafróf
Saumar
Hætta við

6NRêXQDUYDOP\QG
Til að fara inn í skoðunar valmynd snertið þið
táknið vinstra megin. Í skoðunar valmyndinni er
valrein hægra megin sem er með táknum fyrir
sauma, stafróf, persónulegar skrár og USB tæki.
Lesið meira um persónulegar skrár og USB tæki í
NDÁD
Eftir að saumur eða stafur hefur verið valinn lokast
VNRêXQDUYDOP\QGLQ9DOLQQVWDIXUtVWDIUyÀRSQDVWt
glugga fyrir saumaröð.

6DXPDÁRNNXU
Skoðunar valmynd

Skrunörvar
USB tæki
Persónulegar skrár

Flokkur

9HOMD saum
Veljið saum með því að snerta hann á skjánum.
Notið skrun-örvarnar til að skruna í gegn um listann
með saumunum.
7LODêVNRêDDOODÁRNNDQDVQHUWLêîLêWiNQLêI\ULU
VDXPDÁRNNDQDÌKYHUMXPÁRNNLHUXWYHLUHêDÁHLUL
XQGLUÁRNNDUÌKYHUMXPXQGLUÁRNNLHUVìQGXUOLVWL
með saumum.

8QGLUÁRNNXU

9HOMDVWDIUyI
0HêVWDIUyÀQXJHWLêîLêHLQQLJE~LêWLOKHLOX
WH[WDQD7LODêRSQDI\ULUVWDIUyÀQVQHUWLêîLê
skoðunar valmyndina. Veljið það stafróf sem þið
viljið skoða eða nota. Vélin er með fjögur innbyggð
stafróf Talan hægra megin við hvert stafróf táknar
stærð stafanna. Veljið stafróf með því að snerta það.
Valið stafróf opnast í saumaröð. Lesið meira um
VDXPDUDêLUtNDÁD
Stafróf

Sauma aðgerð
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6SRUVWLOOLQJDU
Vélin stillir sig sjálf á hentugustu stillingar. Þið
getið gert ykkar eigin stillingar á völdum saum.
Breytingarnar munu eingöngu hafa áhrif á valinn
saum. Breyttar stillingar verða settar aftur á
VMiOIJHÀQJLOGLîHJDUîLêYHOMLêDQQDQVDXP%UH\WWDU
stillingar verða ekki vistaðar þegar þið slökkvið
á vélinni. Þið getið hins vegar vistað breyttum
saum í persónulegri valmynd til að geyma breytta
sauminn.
Í sumum saumum getið þið breytt meira en einni
VWLOOLQJXíHWWDYHUêXUJHÀêWLON\QQDPHêWiNQL
í miðjunni á stýriglugganum. Snertið táknið á
hnappnum til að skipta á milli mismunandi stillinga
á saumum..

Sporlengd Sporþéttleiki
Sporbreidd Nálarstaða

Ef hægt er að stilla jafnvægi í saum, kemur tákn um
langa snertingu í neðra hægra horninu í miðjunni á
stýriglugganum. Snertið táknið á hnappnum lengi
til að opna jafnvægis stillinguna.
Ath.: Í sumum saumum er hægt að stilla jafnvægið, en
ekki hægt að skipta á milli tveggja saum-stillinga (breidd/
staðsetningu) og/eða (lengdar/þéttleika). Eg þið snertið
tákn á hnappi með langri snertingu mun saumstjórnin
ekki breytast. Þetta gefur til kynna að ekki er hægt að
skipta á milli þessara tveggja sauma.
Ath: Vélin gefur frá sér hljóðmerki ef reynt er að
fara út fyrir takmörk minnstu og mestu stillinga í
VWìULJOXJJDQXP6MiOIJHÀQJLOGLHUXVìQGtKYtWX

Tákn á
hnappi

Löng snerting

6SRUEUHLGG
Aukið eða minnkið sporbreiddina með því að nota
+ eða - . Tölurnar fyrir ofan stýrigluggann sýnir
sporbreiddina í mm.

6SRUDVWDêVHWQLQJ

Sauma aðgerð

Í ákveðnum saumum er táknið fyrir spora
staðsetninguna sýnd í stað sporbreidd. Notið + til að
færa nálina til hægri og - til að færa hana til vinstri.
Talan fyrir ofan stýrigluggann sýnir nálarstöðuna í
mm frá miðstöðu nálarinnar. Fyrir beinan saum er
K JWDêVWLOODQiODUVW|êXQDtPLVPXQDQGLVW|êXU
Það er hægt að breyta nálarstöðunni á öllum
saumum sem eru minni en 8 mm á breidd. Snertið
táknið á hnappnum í miðjunni á breiddar/
staðsetningar stýringunni til að víxla á milli
breiddar og staðsetningar á nál. Nálarstöðu er
aðeins hægt að breyta að takmörkum á sporbreidd
viðkomandi saums. Breyting á nálar staðsetningu
mun einnig takmarka stillingar á sporbreidd.
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Sporbreidd

Spora staðsetning

6SRUOHQJG
Lengið eða styttið sporlengdina með því að nota
+ og - táknin. Talan fyrir ofan stýrigluggann sýnir
sporlengdina í mm. Ef þið lengið zik zak spor eða
skrautsaum, þá verður heildarlengdin á þeim lengri.
(IîLêOHQJLêÁDWVDXPîDUVHPK JWHUDêVWLOOD
sporþéttleikann, þá verður heildarsaumurinn lengri
en þéttleikinn mun halda sér.

Sporlengd

-

+
Sporþéttleiki

6SRUîpWWOHLNL
Sporþéttleikinn ákvarðar hversu nálægt hvert
|êUX]LN]DNVSRULQOLJJMDtÁDWVDXPXPRJ
skrautsaumum. Þéttleikinn hefur ekki áhrif á
sporlengdina á saumnum.

-

+

Snertið + til að minnka þéttleikann. Snertið - til að
auka þéttleikann. Talan fyrir ofan stýrigluggann
VìQLUIMDUO JêLQDiPLOOLÁDWVDXPVVSRUDQQDtPP
Ath: Þetta er oft notað þegar saumað er með sérstökum
tvinna og þegar minni þéttleiki á að vera á milli
sporanna.

-DIQY JL
Þegar saumað er á sérstök efni eða verið er að vinna
með sértakri saumatækni, getur þurft að breyta
jafnvægi saumanna. Ef hægt er að stilla jafnvægi í
saum er það sýnt með tákni fyrir langa snertingu í
stýriglugganum.
Til að tryggja góðan árangur, byrjið á því að sauma
prufusaum á sama efni og þið ætlið að nota. Til að
gera jafnvægi afturábak/áfram virkt, haldið þið
lengur við hnappinn fyrir sporlengd/þéttleika. Til
DêJHUDMDIQY JLWLOKOLêDQQDYLUNW  KDOGLêîLê
lengur við hnappinn sporbreidd/nálarstaða. Notið
+ og - táknin til að stilla jafnvægi í saumum.
Ath: Einnig er hægt að stilla jafnvægi í hnappagötum.

Jafnvægi áfram/aturábak
Jafnvægi til hliðanna (720)

Sauma aðgerð
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7YLQQDVSHQQDQ
Vélin stillir á hentugustu tvinnaspennu fyrir
þann saum sem þið veljið. Hægt er að breyta
tvinnaspennunni ef þið eruð að nota sérstakan
tvinna. Snertið + til að auka og - til að minnka
WYLQQDVSHQQXQDi\ÀUWYLQQDQXP

5pWWRJU|QJWYLQQDVSHQQD
)\ULUEHVWD~WOLWRJHQGLQJXîDUIWYLQQDVSHQQDQDê
vera rétt stillt. Í almennum saumum eiga tvinnarnir
DêKQìWDVWVDPDQiPLOOLHIQDQQD $ 

Tvinnaspennan

A

(IXQGLUWYLQQLQQNHPXUXSSi\ÀUERUêLêîi
HU\ÀUWYLQQDVSHQQDQRIPLNLO/RVLêDêHLQVi
\ÀUWYLQQDVSHQQXQQL % 
(I\ÀUWYLQQLQQHUVìQLOHJXUiU|QJXQQL
îiHU\ÀUWYLQQLQQRIODXV & $$XNLêYLê
\ÀUWYLQQDVSHQQXQD
)\ULUKQDSSDJ|WRJVNUDXWVDXPDi\ÀUWYLQQLQQKLQV
vegar að sjást á röngunni. Losið á tvinnaspennunni
til að hann sjáist aðeins á röngunni.

B

C

6SHJOXQ
Til að spegla saum eða saumaröð lárétt, snertið þið
táknið fyrir hliðarspeglun. Til að spegla lóðrétt,
snertið þið táknið fyrir endaspeglun.
Ath: Ekki er hægt að spegla hnappagöt.

Hliðarspeglun

Sauma aðgerð

Endaspeglun
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9LVWDtSHUVyQXOHJULYDOP\QG
Til að vista saum, snertið þið táknið “vista í
SHUVyQXOHJULYDOP\QGµtVDXPDDêJHUêíLêÀQQLê
YLVWDêDVDXPDtÁRNNL    tSHUVyQXOHJX
YDOP\QGXQXP+YHUXQGLUÁRNNXUtSHUVyQXOHJX
YDOP\QGLQQLHUPHêVWDêLWLODêYLVWDVDXPDHêD
VDXPDUDêLUt9HOMLêXQGLUÁRNNVHPîLêYLOMLêYLVWD
sauminn í. Allir áður vistaðir saumar verða sýndir í
persónulegu valmyndinni.

Vista í persónulegri valmynd. Hætta við

Með skrun-örvunum getið þið skrunað í gegn um
SHUVyQXOHJXYDOP\QGLQDWLODêÀQQDODXVWVY êL
fyrir sauminn.. Sérhvert svæði án saums er autt
svæði og hægt að nota það til að vista nýja sauminn.
Snertið staðsetninguna og saumurinn verður
vistaður þar.
Sérhvert svæði með saum í er upptekið svæði. Þið
JHWLêKLQVYHJDUVNULIDê\ÀUHOGULVDXPDVHPHUX
vistaðir. Snertið einfaldlega þann saum sem þið
YLOMLêH\êDRJVNULID\ÀU6SUHWWLJOXJJLELêXU\NNXU
um að staðfesta að það eigi að eyða viðkomandi
P\QVWULRJVNULID\ÀUîDê+ WWLêYLêYLVWXQDU
ferlið með því að snerta táknið “hætta við”.
Vistunarglugginn lokast og þið farið aftur á fyrri
skjámynd.
Eyða saum
Ef þið viljið eyða einum saum, snertið þá “eyða”
$ $XêNHQQWJU QWH\êLQJDUWiNQ % NHPXUi
skjáinn hægra megin að neðan og gefur til kynna að
“eyðing” sé virk Snertið síðan þann saum sem á að
eyða. Staðsetningin sýnir þá autt svæði. Til að fara
~UH\êLQJDUDêJHUêiêXUHQîLêYHOMLêVDXPìWLê
aftur á “eyða”.

Skrunörvar

Eyða (A)
Eyðingartákn (B)

Haldið lengur við táknið ef þið viljið eyða öllu sem
HUtîHVVXPXQGLUÁRNNL

Sauma aðgerð
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)UtKHQGLVYDONRVWLU

Tákn fyrir fríhendis valkosti.
Fríhendis valkostir

Hægt er að sauma alla sauma vélarinnar fríhendis,
sem skapar alls konar áhrif.
Snertið táknið fyrir fríhendis valkostina til að
opna glugga þar sem þið getið valið á milli þriggja
fríhendis valkosta. Valinn fríhendis valkostur er
sýndur efst á skjánum með valkosta tákni. Notið
hraðhjálpina á táknið til að fá upplýsingar um
Q~YHUDQGLVWLOOLQJDU
Ì|OOXPIUtKHQGLVP\QVWUXPIHUÁ\WMDULQQVMiOINUDID
~UVDPEDQGL  RJîLêI ULêHIQLêVMiOIWLOPHê
höndunum.
Ath: Fullvissið ykkur um að IDT TMHIULÁ\WMDULQQVpHNNL
í sambandi.
/HVLêPHLUDXPIUtKHQGLVVDXPDiEOV

*RUPDVDXPVIyWXU'I\ULUIUtKHQGLVVDXPD
Gerið vélina virka fyrir gormasaumsfót í fríhendis
aðgerð og fyrir gormasaumsfót 6D, sem fæst sem
DXNDKOXWXUQU*RUPDVDXPVIyWXULQQ
getur mælt þykkt efnisins og fóturinn lyftist og
lækkar í hverju spori til að halda við efnið á meðan
sporið er myndað.
Ath: Mælt er með því að nota beint spor þegar
gormasaumsfóturinn 6D er notaður. Gerið sporbreiddar
öryggið virkt í véla stillingum.

*RUPDIyWVIUtKHQGLV
Gerið gormafóts fríhendis aðgerð virka fyrir
aukalegan gormafót. Gormafótur lyftist og fer
aftur niður í hverju spori og heldur við efnið á
stingplötunni á meðan sporið er myndað.

Sauma aðgerð

Ath: Aukalega gormafætur er hægt að fá hjá PFAFF®
umboðinu.
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Gormasaumsfótur 6D fyrir fríhendis sauma.
Gormafóts fríhendis
“Sensormatic” fríhendis.

´6HQVRUPDWLFµIUtKHQGLV
Virkið og stillið vélina á “sensormatic” fríhendis
DêJHUêWGI\ULU~WVDXPV´VHQVRUPDWLFµIUtKHQGLVIyW
6A.
Þegar þið saumið fríhendis á litlum hraða þá lyftist
fóturinn og fer niður í hverju spori til að halda við
efnið á stingplötunni á meðan sporið er myndað Á
PHLULKUDêD´ÁìWXUµVDXPIyWXULQQRIDQiHIQLQX
Ef efnið færist upp og niður með nálinni getur
NRPLêI\ULUDêYpOLQKODXSL\ÀUVSRUÌVOtNXP
tilfellum er hægt að lækka saumfótinn og minnka
þar með bilið á milli fóts og efnis, og koma í veg
I\ULUDêYpOLQKODXSL\ÀUVSRU
Til að stilla hæðina á saumfætinum í “sensormatic”
fríhendis aðgerð, haldið þá lengur við gátreitinn og
framkvæmið breytingar í sprettiglugganum sem
kemur upp.
Ath: Gætið þess þó að lækka saumfótinn ekki of mikið.
Það verður að vera hægt að færa efnið frjálslega undir
fætinum.

Hæð á saumafæti

Notið ekki gormafót ef “sensormatic” fríhendis- aðgerð er
virk, þar sem nálin gæti skemmt fótinn.

Sauma aðgerð
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+HIWLQJDUYDONRVWLU
Þegar þið snertið táknið fyrrir heftinga valkostina
kemur fram opnuauki til að gefa ykkur færi á að
velja um þrjár mismunandi aðgerðir, heftingu í
byrjun, heftingu í lokin og tvinnaklippingar.
íHJDUîLêKDÀêJHUWVWLOOLQJDU\NNDUYLUNDUJHWLê
îLêIDOLêîHVVLîUM~WiNQPHêîYtDêVQHUWDKHIWLQJDU
tákn á valreininni á ný. Táknið fyrir heftingar
valkostina sýnir stillingar ykkar með því að breyta
litnum á völdum aðgerðum. Stilingarnar verða
áfram virkar þar til þið slökkvið á þeim.
Ath: Notið hnappinn fyrir tafarlausa heftingu en hún er
staðsett með hnöppunum framan á vélinni.
6DXPDêPHêYDOGDKHIWLQJDUYDONRVWL
 +HIWLQJtE\UMXQVDXPVKHIVWXPOHLêRJîLê
byrjið að sauma.


ëWLêi afturábak hnappinn til að hefta í lok
saums. Gaumljósið kviknar. Vélin lýkur við
sauminn með heftingu.

Byrjun á heftingu

Lok á heftingu

Tvinnaklippingar

Ef tvinnaklipping er forrituð, mun vélin
sjálfkrafa klippa tvinnana eftir að hafa heftað í
lok saumsins. Nálin og saumfóturinn fara í efstu
stöðu.
Ath: Til að gera afturábak virkt, stöðvið þið og ýtið
á afturábak hnappinn. Það kviknar á gaumljósinu á
afturábak hnappnum. Engin hefting verður saumuð.
Ýtið á afturábak hnappinn þegar þið eruð að
sauma afturábak til að gera heftingu í lokin virka.
Það kviknar á gaumljósunum fyrir afturábak og
aðgerðina.

Sauma aðgerð



7LODêIDUDDIWXU\ÀUiiIUDPVDXPVW|êYLêîLê
afturábak sauminn og ýtið á afturábak hnappinn.
Ekki logar á neinu gaumljósi og engin hefting verður
saumuð.
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Tafarlaus hefting
Aðgerðar gaumljós
Afturábak hnappur
Afturábak gaumljós

Heftingar
valkostir

6DXPDYDONRVWLU
Með þessum valkostum getið þið gert mjókkandi/
breikkandi sauma virka svo og einn saum, og
E~WDVDXPVIRUULWLQíLêJHWLêVDXPDêiQîHVVDê
loka sprettiglugganum.
Ath: Ekki er hægt að nota öll forrit á sama tíma.

0MyNNDQGLEUHLNNDQGLVDXPDU 7DSHULQJ
Í “tapering” er saumbreiddin ýmist mjókkuð eða
EUHLNNXêiPHêDQVDXPDêHUWLODêE~DWLOVDPKOLêD
og ósamhliða breytingar á breiddinni.
Gerið mjókkandi/breikkandi sauma virka með
því að velja annaðhvort táknið fyrir “tapering”.
6MiOIJHÀQQVNiLHUJUiêXU6QHUWLêWiNQLêOHQJXU
til að skoða val á gráðum sem í boði eru. Veljið þann
gráðuhalla sem þið viljið nota og sama halla eða
annan fyrir endann á saumnum.

Mjókkandi/breikkandi saumar
(Tapering)
Eins saums forrit

Sauma
valkostir

Bútasaums forrit
Stillið fjölda endurtekninga í
eins saums forriti

Ef “tapering” er gert óvirkt og síðan virkt á ný,
verður gráðuhallinn stilltur á áður valinn halla.
Þegar “tapering” er gerð virk bæði í byrjun og
lok saums, og þið byrjið að sauma, þá verður
VSRUEUHLGGLQtE\UMXQPP6SRUEUHLGGLQEUHLNNDU
svo smám saman þar til valinni breidd er náð.
Saumið óskaða lengd og ýtið þá á afturábak
hnappinn. Svo verður sporbreiddin mjókkuð
DIWXUîDUWLOîLêNRPLêQLêXUtPPRJDêJHUêDU
gaumvísirinn á vélinni logar þar til saumnum er
lokið.

Sprettigluggar í mjókkandi/breikkandi saumum.

)RUULWI\ULU´HLQQVDXPµ 
Gerið forritið fyrir “einn saum” virkt með því að
snerta táknið. Eins saums forritið lætur ykkur ráða
hversu oft þið viljið láta vélina endurtaka sauminn.
Notið táknið hægra megin til að stilla fjölda
endurtekninganna. Fjölda endurtekninganna eru
sýndar á milli + og - táknanna. Vélin stöðvast
sjálfkrafa þegar fjöldi enurtekninganna hafa verið
saumaðar.
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Sauma aðgerð

Fjöldi
endurtekninga
Eins saums forrit

%~WDVDXPVIRUULW 
%~WDVDXPVIRUULWLêJHULU\NNXUNOHLIWDêIRUULWD
nákvæma lengd á saum sem hægt er að endurtaka.
Þetta er mjög þægilegt þegar verið er að sauma
E~WDVDXPD
Til að forrita lengd á saum, gerið þið forritið
I\ULUE~WDVDXPYLUNW6DXPLêVDXPLQQRJ
ýtið síðan á afturábak hnappinn. Kveikt er á
aðgerðar gaumljósinu þar til síðasti saumurinn
í endurtekningunni hefur verið saumaður. Þetta
ákvarðar lengdina á saumnum.
(IWLUDêîLêKDÀêIRUULWDêE~WDVDXPVU|êLQDYHUêXU
WiNQLêI\ULUE~WDVDXPVIRUULWLêyYLUNW)RUULWLêI\ULU
HLQQVDXPYHUêXUQ~YLUNWtVWDêLQQ

Eins saums forrit
Bútasaums forrit

6DPHLQLêPMyNNDQGLEUHLNNDQGLVDXPDRJ
E~WDVDXPVVDXPDI\ULUHLQVVDXPVIRUULW
Sameining á mjókkandi/breikkandi saumum
RJE~WDVDXPVVDXPXPJHULUNOHLIWDêHQGXUWDND
mjókkandi/breikkandi sauma í sömu lengd.
Gerið mjókkandi/breikkandi sauma virka með
því að velja eitthvert af þeim táknum, og gera svo
E~WDVDXPVVDXPDQDYLUNDPHêîYtDêVQHUWDWiNQLê
Farið eftir leiðbeiningunum fyrir mjókkandi/
breikkandi sauma á síðunni hér á undan. Ef ýtt er
á afturábak hnappinn verður kveikt á gaumljósinu
á aðgerðarhnappnum þar til síðasti saumurinn í
endurtekningunni verður saumaður.
6DXPXULQQHUQ~IRUULWDêXURJHLQVVDXPVIRUULWLê
er virkt. Þegar þið byrjið að sauma verða saumarnir
endurteknir með sömu lengd.
Fjöldi endurtekninganna í forritinu eru sýndar á
milli + og - táknanna. Notið + og - táknin til að stilla
lengdina á saumnum.
Ath: Minnkandi/breikkandi saumur er innifalinn í
endurtekningunum sem sjást á skjánum.

6DXPDUDêLU
Snertið táknið til að opna saumaraðir. Í
saumaröðum getið þið hannað og stillt röð af
VDXPXPRJVW|IXP/HVLêXPVDXPDUDêLUtNDÁD

Sauma aðgerð

Sauma hönnuðurTM aðgerð (720)
Snertið táknið til að opnasauma hönnuðs
TM
aðgerðina. Sauma hönnuðs TMaðgerðin gerir
\NNXUNOHLIWDêKDQQD\NNDUHLJLQPPVSRURJ
sauma eða breyta innbyggðu saumunum. Sérhverju
spori er hægt að breyta. Lesið um sauma hönnuðs
TM
DêJHUêLQDtNDÁD
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Sauma hönnuðs TM aðgerðin
Saumaraðir

6DXPDW NQL
Sumt í þessari tækni þarfnast ef til vill sérstakra
saumfóta og aukahluta.

5HQQLOiVDUVDXPDêLUtÁtN
Það eru mismunandi aðferðir við að sauma
UHQQLOiVDtÁtNXU)DULêîYtiYDOOWHIWLUîHLP
ráðleggingum sem fylgja sniðunum sem þið notið.
Við suma rennilása getur verið nauðsynlegt
að sauma mjög nálægt tönnum lásanna.
Rennilásafætinum nr. 4 er hægt að smella hvort
sem er vinstra eða hægra megin á fóthölduna, allt
eftir því hvernig þið ætlið að sauma rennilásinn við
ÁtNLQD6WLOOLêQiODUVW|êXQDVtêDQîDQQLJDêQiOLQ
stingi nálægt tönnum lássins með því að nota eina af
YHOMDQOHJULQiODUVW|êXVHPHUtYpOLQQL
Ath.: Ef rennilásafóturinn er settur hægra megin á
fóthölduna, þá á að færa nálina til vinstri. Og ef fóturinn
er settur á vinstra megin á fóthölduna, þá á að .færa
nálina til hægri.

Hægri hlið

Vinstri hlið

)DOGDUVDXPDêLUiJUyIHIQL
íHJDUîLêVDXPLê\ÀUîYHUVDXPDiPM|Jî\NNXP
HIQXPHLQVRJWGJDOODEX[XPîiJHWXUYHULêHUÀWW
I\ULUVDXPIyWLQQDêIDUD\ÀUîYHUVDXPDQD
1RWLêîiDOKOLêDiKDOGLêWLODêMDIQD~WPLVPXQLQQ
á hæð efnisins og þversaumsins þegar þið saumið
faldinn. Önnur hliðin á áhaldinu er þykkari en hin.
Notið þá hlið sem hentar best fyrir efnið sem þið
HUXêDêVDXPD6HWMLêHIULÁ\WMDUDQQtVDPEDQG
VMiEOV6DXPLêIDOGLQQîDUWLOîLêNRPLêDê
þversaumnum. Lyftið saumfætinum og setjið
alhliða áhaldið undir saumfótinn aftan frá áður en
þið saumið áfram. Hægið á vélinni þegar komið
er að þykkasta hluta faldsins. Þegar þið eruð á
þykkasta svæði faldsins setjið þið áhaldið undir
saumfótinn að framan og haldið áfram að sauma
îDUWLOîLêKDÀêVDXPDê\ÀUî\NNDîYHUVDXPLQQ
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Sauma aðgerð

Ráð: Það getur verið gott að lengja sporlengdina aðeins
þegar verið er að falda þykk efni.

íULJJMDîUHSD]LN]DNVSRU
6DXPQ~PHUHUK JWDêQRWDWLODêNDVWDMDêUD
$WKXJLêDêQiOLQIDULtJHJQXPMDêDULQQîHJDUK~Q
VWLQJXUQLêXUYLQVWUDPHJLQHQIDUL~WI\ULUMDêDULQQ
îHJDUK~QVWLQJXUQLêXUK JUDPHJLQ
6DXPHUHLQQLJK JWDêQRWDVHPWH\JMDQOHJDQ
saum til að sauma teygjur á náttfatnað, pils og
sportfatnað.

%OLQGIDOGXU
%OLQGI|OGXQDUVDXPXUHUQRWDêXUI\ULU
EOLQGIDOGDiSLOVEX[XURÁ1RWLêIyWQUPHê
IDTTMefri ﬂytjaranum.
-

Kastið jaðarinn á faldinum.



%UMyWLêRJVWUDXMLêEUHLGGLQDiIDOGLQXP\ÀUi
rönguna.



%UMyWLêIDOGLQQDIWXUîDQQLJDêXPîDêELO
FPDIHIQLVWDQGL~WXQGDQIDOGLQXP5DQJDQi
HIQLQXiQ~DêVQ~DXSS

-

Setjið efnið undir saumfótinn þannig að
IDOGEU~QLQUHQQLPHêIUDPVWìULQJXQQL$



íHJDUQiOLQVYHLÁDVWWLOYLQVWULtiWWDê
IDOGEU~QLQQLîiiK~QDêHLQVDêVWLQJDODXVOHJD
í einn þráðinn af efninu. Ef sporin sjást á
réttunni, stillið þá jaðarstýringuna A með þvi að
VQ~DVWLOOLVNU~IXQQL%îDUWLOQiOLQUpWWVWLQJXUt
HIQLVEU~QLQDRJVSRULêUpWWVMiLVWHêDVMiLVWHNNLi
réttunni.

Sauma aðgerð

7H\JMDQOHJXUEOLQGIDOGXU
7H\JMDQOHJLEOLQGIDOGXULQQKHQWDUVpUVWDNOHJD
fyrir teygjanleg efni vegna þess að zik zak sporið
í saumnum gefur aðeins eftir eins og efnið sjálft.
Gengið er frá faldinum og jaðrinum í einum saum.
Það er ekki nauðsynlegt að kasta jaðarinn áður en
faldurinn er saumaður.

4:14

B
A

Blindföldunar
saumur 1.1.14

Teygjanlegur
blindföldunar saumur
1.1.15

+QDSSDJ|W
+QDSSDJ|WÀQQLêîLêtÁRNNLXQGLUÁRNNLt
skoðunar valmyndinni.
Ath: Með “sensormatic” hnappagatafætinum 5A getið
þið saumað hnappagöt allt að 50mm á lengd. Báðir leggir
hnappagatsins með “sensormatic” hnappagatafætinum
eru saumaðir í sömu saumaátt, sem gefur hmappagatinu
fallegra útlit.
Hnappagöt sem eru lengri en 50mm á lengd verður að
sauma handvirkt í fjórum þrepum með fæti 5M.
Saumaátt sporanna verður sýnd á skjánum með ör
við hliðina á hnappagatinu.
Veljið fyrst réttan hnappagatafót og setjið á vélina.
Til að tryggja góðan árangur, saumið þið ávallt
fyrst prufuhappagat á sama efni og á að sauma
hnappagatið á.
Ath: Setjið IDTTMHIULÁ\WMDUDQQtVDPEDQG

6HWMLê´VHQVRUPDWLFµKQDSSDJDWDIyWLQQiYpOLQD
 6HWMLê´VHQVRUPDWLFµKQDSSDJDWDIyWLQQiYpOLQD


A

7HQJLêVQ~UXQDIUiI WLQXPtWHQJLOLQQiYpOLQQL
vinstra megin við nálarsvæðið fyrir aftan
îU êDUDQQ $ 

´6HQVRUPDWLFµKQDSSDJ|W
Þegar þið saumið hnappagöt með “sensormatic”
hnappagatafætinum stillið þá þannig að
skurðarsvæðið verði aðeins lengra en talan er. Þið
getið máltekið töluna á mælistikunni framan á
vélinni.
Stillið lengd skurðarsvæðisins með því að nota + og
- táknin. Setjið efnið undir saumfótinn og gætið þess
DêUDXêD|ULQVpiPyWVYLêUDXÀQDtI WLQXP % 
Byrjið að sauma með því að stíga á fótmótstöðuna
eða ýtið á start/stop hnappinn. Vélin saumar
KQDSSDJDWLêQ~VMiOIYLUNWíLêJHWLêVYRHQGXUWHNLê
þetta sama hnappagat eins oft og þið viljið.

Lengd á skurðarlínuj
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Sauma aðgerð

B

+DQGYLUNWKQDSSDJDW
Þegar þið saumið handvirkt hnappagat notið þið
KQDSSDJDWDIyW06DXPLêI\UULOHJJLQQtîHLUUL
lengd sem þið viljið hafa hann. Snertið afturábak
hnappinn. Saumavélin saumar heftinguna og seinni
legginn. Þegar leggirnir eru orðnir svo til jafnlangir
ýtið þið á afturábak hnappinn og saumið seinni
heftinguna.
(QGXUWDNLêKDQGYLUNWKQDSSDJDW
íHJDUîLêKDÀêVDXPDêIDOOHJWKQDSSDJDWQRWLêîLê
´HQGXUWDNDKQDSSDJDWµDêJHUêLQDWLODêVDXPDÁHLUL
svona hnappagöt. Svo lengi sem þetta tákn er valið,
mun vélin geta endurtekið þetta hnappagat trekk
í trekk. “Endurtakið hnappagatið” er eingöngu
sýnilegt þegar þið saumið handvirk hnappagöt.
Til að hætta við aðgerðina, afveljið þið einfaldlega
táknið.

+QDSSDJDWPHêXQGLUOHJJVîU êL
Hnappagöt með undirleggsþræði eru saumuð með
îU SXXQGLUOHJJMXQXPRJOtWDEHWXU~WHQÁ|W
hnappagöt

Sauma aðgerð

 /HJJLêîUiêLQQVDPDQRJNU NLêKRQXPtKDNLê
DIWDQiKQDSSDJDWDI WLQXP0/HJJLêîU DêLQQ
síðan undir fótinn og fram undan honum.


6HWMLêKQDSSDJDWDIyWLQQ0iYpOLQD

3

Eftir að hafa saumað hnappagatið togið þið í
endana´á þræðinum þar til lykkjan að aftan er
komin inn í heftinguna þeim megin.

4

Þræðið endana síðan í handsaumanál og þræðið
þá niður á röngu efnisins. Hnýtið þræðina
saman á röngunni og klippið síðan.
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Endurtaka hnappagatið

7|OXiIHVWLQJ
7LODêIHVWDW|OXUiÁtNXUIMDUO JLêîLêVDXPIyWLQQ
og veljið sauminn “töluáfesting”. Flytjarinn fer
VMiOINUDID~UVDPEDQGL
Setjið töluna undir fóthölduna. Notið táknið
fyrir hliðarspeglun til að fullvissa ykkur um að
J|WLQiW|OXQQLVpXtVDPU PLYLêKOLêDUVYHLÁX
nálarinnar og að sporbreiddin sé í réttu hlutfalli
við götin á tölunni. Ef nauðsyn krefur, breytið þið
sporbreiddinni í samræmi við götin á tölunni..
Ef nauðsyn krefur, aukið eða minnkið fjölda
sporanna sem festa töluna á efnið, með því að nota
táknið “endurtekning spora”. Byrjið að sauma.
6DXPDYpOLQVDXPDUQ~IRUULWLê

Hliðarspeglun
Sporbreidd
Sauma-endurtekning

Ath.: Notið alhliða áhaldið til að búa til fót undir töluna.
Þið getið einnig saumað með sérstökum töluáfestifæti sem
er fáanlegur sem aukahlutur hjá PFAFF® umboðinu.

6WRSSDêLJ|W
Að gera við lítið gat eða rifu í fatnaði áður en gatið
eða rifan verða stærri, getur bjargað viðkomandi
ÁtN9HOMLêItQDQWYLQQDtOLWVHPHUQ VWOLWQXPi
ÁtNLQQL
 6HWMLêHIQLHêDVWUDMLêVW|êXJOHLNDHIQLXQGLUJDWLê
eða rifuna.
 9HOMLêYLêHLJDQGLtVWRSSVVSRU
 %\UMLêDêVDXPD\ÀUJDWLêYLQVWUDPHJLQYLê
það.
 íHJDUîLêKDÀêVDXPDê\ÀUJDWLêìWLêîLêi
afturábak hnappinn til að ákvarða lengdina
á stopp-sporinu. Vélin lýkur sjálfkrafa við
sauminn.
 íDêHUVMiOIJHÀêDêYpOLQPXQLQ~HQGXUWDND
sjálfkrafa sama stopp-ferning - haldið bara
áfram að sauma.
Ljós kemur á endurtekninga-táknið, sem gefur
til kynna að endurtekning sé virk. Snertið
táknið til að afvelja endurtekningarnar.

Sauma aðgerð
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%~WDVDXPXU
%~WDVDXPDUHUX\ÀUOHLWWVDXPDêLUiHIVWDODJLêDI
þremur lögum af efnum, tvö lög af efni og síðan er
vatt á milli efnanna.
7LODêVDXPDîUM~O|JDIHIQXPVDPDQîiJHWLêîLê
valið um fjölda sauma og saumtækni.

6WLQJSODWDI\ULUEHLQWVSRU 
Setjið stingplötuna fyrir beint spor á vélina þegar
îLêVDXPLêE~WDVDXPDPHêEHLQXPVSRUXP/LWOD
kringlótta gatið á stingplötunni fyrir beina sauma
kemur frekar í veg fyrir að nálin geti ýtt efninu
niður um gatið á stingplötunni, sérstaklega í byrjun
og lok hvers saums.

%~WDVDXPVIRUULW 
%~WDVDXPVIRUULWLêJHULU\NNXUNOHLIWDêIRUULWD
nákvæma lengd á saum sem hægt er að endurtaka.
íHWWDJHWXUNRPLêVpUPM|JYHOtE~WDVDXP
sérstaklega þegar þið eruð að sauma saman marga
E~WDVHPHUXDIQiNY POHJDV|PXVW Uê
6NRêLêEOVXPKYHUQLJHLJLDêQRWDE~WDVDXPV
forritið.

Bútasaums forrit

%~WDUQLUXQGLUE~QLU
.OLSSLêE~WDQD~UHIQLQXVHPîLê WOLêDêQRWD
og gerið ráð fyrir 6mm saumfari. Setjið 6mm
E~WDVDXPVIyWLUQQI\ULUIDTTMHIULÁ\WMDUDQQ
staðsetjið efnið undir fætinum þannig að jaðarinn sé
iPyWVYLê\WULEU~QiWiQQLiI WLQXP

Sauma aðgerð

6WUDXLêVDXPLQQÁDWDQWLODêO VDVSRUXQXPRSQLê
E~WDQDVtêDQRJVWUDXLêVDXPIDULêtDêUDiWWLQD(I
hægt er, strauið þá saumfarið í áttina að dekkra efni
ef það er fyrir hendi.
6HWMLêE~WDQDVDPDQtVDPU PLYLêOHLêEHLQLQJDU
mynstursins. Leggið efnin siðan saman, efsta lagið
PHêE~WXQXPYDWWHIQLêRJQHêVWDODJLê1 OLê
lögin saman með títuprjónum.
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%~WDVDXPXUPHêKDQGDYLQQX~WOLWL
 íU êLêHIQLQîUM~VDPDQPHêO|QJXP
þræðisporum.


íU êLêQiOLQDPHêJO UXP´PRQRÀODPHQWµ
tvinna. Notið rayon tvinna eða baðmullartvinna
í sama eða öðrum lit á spóluna.

3

Smellið ráðlögðum saumfæti á vélina.

4

Setjið IDTTMHIULÁ\WMDUDQQtVDPEDQG



9HOMLêHLQQDIKDQGDYLQQX~WOLWVVDXPXQXP
íHVVLUVDXPDUHUXîHJDUVWLOOWLU
með hærri tvinnaspennu til að. getað togað
XQGLUWYLQQDQQDIVSyOXQQLXSSi\ÀUERUêLêRJ
þannig ná fram þessu ímyndaða handavinnu
~WOLWL

$WK1RWLêQiOtJUyÁHLNDRJItQDQEDêPXOODUWYLQQD
á spóluna þegar þið saumið þessa handavinnu útlits
sauma. Þið gætuð aðeins þurft að laga tvinnaspennuna,
allt eftir því hvers konar efni, vatt og tvinna þið eruð að
nota Saumið ávallt prufusaum á afgangsefni til að skoða
árangurinn og tvinnaspennuna.

6DXPXUtVDXPIDUL
“Saumur í saumfari” er annar valkostur til að sauma
HIQLQîUM~VDPDQíU êLêHIQLQVDPDQHLQVRJOìVW
YDUKpUiêXU6PHOOLêVDXPI WL$iYpOLQDPHê
IDTTMHIULÁ\WMDUDQQtVDPEDQGL6DXPLêRIDQtV|PX
sauma á efninu og notið rauðu línuna á fætinum
sem stýringu.
Ath: Þið getið einnig notað aukalega fáanlega
saumfótinn “Saumað í saumfarið” fótinn fyrir IDTTM efri
Á\WMDUDQQQU

´&UD]\µE~WDVDXPXU
6NUH\WLêE~WDVDXPLQQ\NNDUPHêVNUDXWOHJXP
VDXPXP~UÁRNNL6DXPDQDHUK JWDêVDXPDt
svipuðum eða í allt öðrum litum allt eftir því hvað
þið viljið gera. Skrautlegur tvinni eins og rayon
~WVDXPVWYLQQLHêDîiEDêPXOODUWYLQQLQUHUX
stundum notaðir.

Sauma aðgerð
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)UtKHQGLVSXQNWDVDXPDU
)UtKHQGLVSXQNWDDêJHUêHURIWQRWXêtE~WDVDXP

Tákn fyrir fríhendis valkosti.
Fríhendis valkostir

íHVVLDêJHUêHUQRWXêPHêÁ\WMDUDQQ~UVDPEDQGL
Þið færið efnið með höndunum og ákveðið þannig
sporlengdina.
 6WLOOLêYpOLQDiIUtKHQGLVVDXPPHêEHLQXVSRUL
Setjið stingplötuna fyrir beinan saum á vélina.
Snertið táknið fyrir fríhendis valkostina og
YHOMLêHLQQDIîUHPXUYDONRVWXQXP  
$WK/HVLêXPKLQDìPVXYDONRVWLiEOV


7DNLêIDTTMHIULÁ\UMDUDQQ~UVDPEDQGLRJVHWMLê
réttan fríhendis fót á vélina miðað við þá tækni
sem þið ætlið að nota. Takn um fótinn sem þið
ætlið að nota er sýnt efst á skjánum.



%\UMLêiîYtDêQ ODDOOWE~WDVDXPVYHUNHIQLê
VDPDQPHêWtWXSUMyQXPRJE\UMLêiYDOOW~W
IUiPLêMXQQLRJI ULê\NNXU~WiYLê6HWMLê
WtWXSUMyQDPHêFPPLOOLELOL

Ráð: Saumið fyrst prufusaum á afgangsefni. Það er
nauðsynlegt að færa efnið í réttu hlutfalli við hraða
vélarinnar til að koma í veg fyrir að sporin verði of löng
eða of stutt. Jafn hraði verður einnig til þess að sporin
verða svipuð á lengd. Til að. auðvelda þetta mælum við
með því að þið minnkið hraða vélarinnar en stígið hins
vegar fótmótstöðuna alltaf í botn.
 %\UMLêDêVDXPD~WIUiPLêMXQQL7DNLêI\UVWD
VSRULêRJWRJLêXQGLUWYLQQDQQXSSi\ÀUERUêLê
Saumið nokkur spor þétt við hvort annað til að hefta
tvinnana saman. Gerið aðgeðrina “nálin niður”
virka


8QGLUE~LêVOyêWLODêVDXPDHIWLURJE\UMLêVtêDQ
að sauma punkta aðgerðina fríhendis. Haldið
iIUDPîHVVXPSXQNWDVDXPîDUWLODOOLUÁHWLUHUX
E~QLU

Gormasaumsfótur 6D fyrir fríhendis sauma.
Gormafóts fríhendis
“Sensormatic” fríhendis.

6pUVW|NVDXPW NQL
6M|WWLÁRNNXUVDXPDQQDLQQLKHOGXUVDXPDI\ULU
sérstaka saumtækni eins og kertakveiks sauma og
ÁHLULVOtND6XPWtîHVVDULW NQLîDUIQDVWHIWLOYLOO
VpUVWDNUDVDXPIyWDRJDXNDKOXWDíHWWDHUJHÀêWLO
kynna með tákni fyrir aukalegan saumfót.

Sauma aðgerð

Ath: Snertiðhraðhjálp og veljið síðan saum í skoðunar
YDOP\QGLQQLWLODêVMiKYDêîLêîXUÀêDêQRWDYLêYDOLQQ
saum.
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Táknin fyrir aukalega saumfætur

6WDÁVDXPDU  
Saumið fallegar skreytingar í tveimur litum með því
að nota þessa sauma. Þessir saumar samanstanda af
pörum líkra sauma sem eru hannaðir til að saumast
hver ofan á annan.
Saumið fyrsta sauminn og síðan þann næsta þannig
að hann tengist þeim fyrri. Gætið þess að byrja alla
sauma á sama stað.

(LQVERUêDVDXPDU 
$XNLêiVNHPPWLOHJW~WOLWVNUDXWVDXPDQQD\NNDU
með fallegu eins borða saumunum í vélinni ykkar..
0MyLUERUêDUHUXÁpWWDêLULQQtîHVVDVpUVW|NXVDXPD
XPOHLêRJîLêVDXPLê9LêP OXPPHêPP
PPERUêXPI\ULUîHVVDW NQL7LODêQiVHP
bestum árangri notið þið viðeigandi undirleggs eða
stöðugleikaefni undir efnið.

1



 9HOMLêYLêHLJDQGLVDXPtÁRNNL*HULê´QiOLQ
niðri” virkt Saumið fyrsta hluta mynstursins, og
saumið þar til vélin stöðvast sjálfkrafa með nálina
niðri.
íHJDUîLêE\UMLêDêVDXPDVDXPLQQHU
nauðsynlegt að staðsetja borðann fyrir framan
nálina í sama skáa og fyrri hluti var saumaður í.
6MiP\QG+DOGLêiIUDPDêVDXPDîDUWLOYpOLQ
stöðvast aftur.



%UMyWLêERUêDQQ\ÀUVDXPDQDRJOHJJLêKDQQ
\ÀUHIQLêîDQQLJDêKDQQVpDIWXUEHLQWI\ULU
framan nálina. Haldið áfram að sauma þar til
vélin stöðvast. Brjótið borðann á ný og staðsetjið
hann aftur fyrir framan nálina og haldið áfram að
sauma þar til vélin stöðvast . Endurtakið þetta þar
til óskaðri lengd er náð.

3
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Sauma aðgerð



7Y|IDOGXUERUêDVDXPXU 
Bætið fallegum afbrigðum við skrautsaumana t.d.
með þessum tvöfalda borðasaum. Mjóir borðar eru
ÁpWWDêLULQQtîHVVDVpUVW|NXVDXPDXPOHLêRJîLê
VDXPLê9LêP OXPPHêPPPPERUêXP
fyrir þessa tækni. Til að ná sem bestum árangri
notið þið viðeigandi undirleggs eða stöðugleikaefni
undir efnið.
 9HOMLêWY|IDOGDQERUêDVDXPtÁRNNL*HULê
“nálin niðri” virkt Notið “start/stop” hnappinn
til að byrja að sauma. Vélin lýkur við fyrsta
hlutann af saumnum og stöðvast sjálfkrafa með
QiOLQDQLêUL6MiP\QG


6WDêVHWMLêI\UVWDERUêDQQXQGLUI WLQXPI\ULU
framan og látið hann snerta nálina í sama halla
og saumurinn er. Haldið áfram að sauma þar til
YpOLQVW|êYDVWDIWXU6MiP\QG

3

Bætið hinum borðanum við og setjið hann fyrir
IUDPDQQiOLQDRJOiWLêKDQQNURVVD\ÀUîDQQ
fyrri og í sama halla og sporin eru. Haldið
áfram að sauma þar til vélin stöðvast. Sjá mynd
3.



%UMyWLêVHLQQLERUêDQQ\ÀUVMiOIDQVLJRJ
staðsetjið hann fyrir framan nálina eins og áður
- haldið áfram að sauma þar til vélin stöðvast.
%iêLUERUêDUHUXQ~iV|PXKOLê6MiP\QG



%UMyWLêQ~I\UULERUêDQQRJWRJLêKDQQIUDP
I\ULUQiOLQDRJOiWLêKDQQNURVVDVW\ÀUVHLQQL
borðann - saumið þar til vélin stöðvast. Sjá
P\QG

6.

Brjótið fyrri borðann á ný og staðsetjið hann
fyrir framan nálina. Haldið áfram að sauma.
Þegar vélin stöðvast verða báðir borðarnir
á sömu hlið á ný. Sjá mynd 6. Haldið áfram
og notið vinstri borðann sem er staðsettur
DêHLQVDIWDURJEUMyWLêKDQQDIWXU\ÀUiK JUL
hliðina fyrir framan nálina. Saumið þar til vélin
stöðvast. Brjótið sama borðann aftur til vinstri
og haldið áfram að sauma. Endurtakið þar til
réttri lengd er náð.

Sauma aðgerð

Ráð: Þið eigið aldrei að hafa báða borðana hægra megin.
+ JULERUêDQQiDêEUMyWDDIWXU\ÀUWLOYLQVWULiêXU
en þið komið með seinni borðann til hægri .
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4

5



íUHIDOGXUERUêDVDXPXU 
Bætið fallegum afbrigðum við skrautsaumana,
t.d. með þrefalda borðasaumnum. Mjóir borðar
HUXÁpWWDêLULQQtîHVVDVpUVW|NXVDXPDXPOHLê
RJîLêVDXPLêPPERUêDUKHQWDEHVWI\ULU
þessa tækni. Til að ná sem bestum árangri notið þið
viðeigandi undirleggs eða stöðugleikaefni undir
efnið.

)OMyWDQGLVDXPDU  
Fljótandi saumar framkalla sérstök áhrif þar sem
tengisporin sjást ekki Um er að ræða tvenns konar
W NQLWLODêIUDPNY PDîHWWD6~I\UULHUDêVDXPD
með sérstökum aukafæti, styrkingarefni og svo efni
sem er brotið saman. Seinni tæknin er saumuð með
því að sauma tvö efni saman.
Saumað með þessum sérstaka aukafæti.
%UMyWLêHIQLêVDPDQUpWWXiPyWLUpWWXRJVHWMLê
VW|êXJOHLNDHIQLXQGLURJOiWLêîDêVWDQGD~W
undan efninu sjálfu.
6HWMLêIyWLQQiYpOLQDRJVHWMLêHIULÁ\WMDUDQQt
VDPEDQG/iWJLêEURWEU~QLQDUHQQDPHêIUDP
stýringunni á fætinum, og að fóturinn renni
ofan á stöðugleikaefninu.
íHJDUVDXPXULQQHUE~LQQVQ~LêîLêHIQLQX
6DXPLêPHêI WL$
6HWMLêWY|VW\NNLDIHIQXPVDPDQUpWWXiPyWLUpWWX
og setjið stöðugleikaefni undir.
6HWMLêVDXPIyW$iYpOLQDRJHIULÁ\WMDUDQQt
samband. Byrjið að sauma og gerið ráð fyrir
saumfari.
3 Þegar saumnum er lokið opnið þið efnin, togið
ODXVOHJDtîDXWLODêVMiÁMyWDQGLVDXPLQQ
6DXPDêPHêVDXPI WL$HQGXUWDNLêîUHSKpU
að ofan.

Sauma aðgerð
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$OJHQJLUVSUHWWLJOXJJDU
8QGLUWYLQQLQQDêNOiUDVW
íHJDUXQGLUWYLQQLQQHUDêYHUêDE~LQQNHPXUXSS
sprettigluggi þar sem varað er við því að tvinninn á
spólunni sé að klárast. Þetta gefur ykkur tækifæri
á að skipta um spólu. Ef þið viljið hins vegar halda
áfram að sauma stígið þið á fótmótstöðuna án þess
DêORNDJOXJJDQXPíHJDUîLêHUXêE~LQDêVNLSWD
um spólu, snertið þið OK í sprettiglugganum.

)MDUO JLê´VHQVRUPDWLFµKQDSSDJDWDIyWLQQ
Fjarlægja þarf “sensormatic” hnappagatafótinn áður
en þið framkvæmið eitthvað af eftirtöldu:
-

Sauma saum sem ekki er hnappagat.

-

Sauma hnappagat sem ekki er hægt að sauma
með “sensormatic” hnappagatafætinum.

-

Sauma breytt hnappagat sem hefur verið
vistað án “sensormatic” hnappagatafótsins í
persónulegu valmyndinni ykkar.

Sauma aðgerð

9pOLQDîDUIDêKYtOD
Ef vélin stöðvast og þessi sprettigluggi kemur á
skjáinn, þá þarf aðeins að hvíla vélina - gæti t.d.
hafa hitnað of mikið. Þegar þetta OK tákn er virkt
getið þið haldið áfram að sauma. Þetta hefur engin
áhrif á saumaskapinn almennt.
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Saumaraðir
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Saumaraðir
íLêJHWLêVDPHLQDêVDXPDRJHêDVWDÀRJW|OXVWDÀWLODêE~DWLOVDXPDUDêLU%ODQGDêVDPDQKLQXPìPVX
VW|IXPRJLQQE\JJêXPVDXPXPHêDIUiXWDQiOLJJMDQGLW NMXP6DXPDUVHPHUXE~QLUWLOt6DXPD
K|QQXêLHUHLQQLJK JWDêQRWDtVDXPDU|êLQD
Ath: Ef þið blandið mjókkandi//breikkandi (tapering) saum við aðra sauma í röðinni verður ekki hægt að mjókka/
breikka það. Ef þið á hinn bóginn notið eingöngu mjókkandi/ breikkandi sauma í röðina verður hægt að mókka/breikka
alla saumana.

Saumaraðir - \ÀUOLW

6DXPÁ|WXU

Heftingar skipun
Skipun um klippingu
Stop skipun
OK, loka
saumaröð

Áætluð lengd
á saumaröð
Örvar (færa bendilinn fram og
til baka í saumaröðinni)

Sporlengd Sporþéttleiki

Sporbreidd Sporstaða

Saumaraðir

Ath: Öll tákn og valkostir eru ekki sýnd á sama tíma
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Opnað og IDULê~W~UVDXPDU|êXP
7LODêRSQDVQHUWLêîLêWiNQLêI\ULUVDXPDUDêLUi
YDOUHLQLQQL7LODêORNDVDXPDU|êLQQLRJVDXPD
KDQDVQHUWLêîLê2.tHIUDK JUDKRUQLQXt
JOXJJDQXPI\ULUVDXPDU|êLQD
Ath: Þið getið einnig lokað saumaröðinni með því að
ýta á fótmótstöðuna eða með því að ýta á start/stop
hnappinn.
(NNLHUK JWDêQRWDDOODVDXPDtVDXPDU|ê
6SUHWWLJOXJJLNHPXUXSSHIUH\QWHUDêVHWMDLQQ
VDXPVHPHNNLHUK JWDêVHWMDtVDXPDU|ê
Saumaraðir
Stafróf
Saumar

6DXPDU|êK|QQXê
7LODêE\UMDiVDXPDU|êIDULêîitVNRêXQDU
YDOP\QGLQDRJOHLWLêDêI\UVWDVDXPQXPHêD
VWDIQXPVHPQRWDitU|êLQD

+DQQDVDXPDUDêLU
2SQLêVNRêXQDUYDOP\QGLQD1RWLê
VNUXQ|UYDUQDUWLODêVNUXQDtJHJQXPOLVWDQQ
PHêVDXPXQXP6QHUWLêVDXPtYDOP\QGLQQLWLO
DêVHWMDKDQQtU|êLQD6QHUWLêWiNQLêI\ULUVDXPD
ÁRNNDQDWLODêVMi\ÀUOLW\ÀUDOODÁRNND

Flokkur sauma
Skoðunar valmynd

Skrunörvar

%~DWLOVDXPDU|êPHêEyNVW|IXP
2SQLêVNRêXQDUYDOP\QGLQD6QHUWLêVWDIUyÀQ
WLODêIiXSSJOXJJDPHêVWDIUyIXQXP9HOMLêîDê
VWDIUyIVHPîLêYLOMLêQRWDtVDXPDU|êLQD
6QHUWLêWiNQLêI\ULUWHJXQGVWDIUyIVWLODêVNLSWD
iPLOOLXSSKDIVRJOiJVWDIDWDOQDHêDVpUVWDNUD
WiNQD) ULêEHQGLOLQQXPVDXPDU|êLQD
PHêiIUDPRJDIWXUiEDN|UYXQXP6QHUWLê
WiNQLê´H\êDµWLODêH\êDVWDIHêDWiNQL
+DOGLêKQDSSQXPOHQJXULQQLWLODêH\êDDOOUL
VDXPDU|êLQQL
9LUNVWDêDHUPHUNWPHêEHQGOLQXPRJYDOLQQ
VWDIXUHêDVDXPXUHUtJU QXPOLW1ìLUVDXPDU
YHUêDVHWWLULQQîDUVHPEHQGLOOLQQHUVWDGGXU
$êHLQVHUK JWDêEUH\WDLQQVHWWXPVDXP

Tegund stafrófs
Eyða
Örvar fyrir fram og til baka

Saumaraðir
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6HWMDLQQVDXPHêDVWDI
) UDEHQGLOLQQîDUVHPE WDiLQQVDXPHêDVWDI
9HOMLêYLêNRPDQGLVDXPHêDVWDI6DXPXULQQYHUêXU
VWDêVHWWXUîDUVHPEHQGLOOLQQHU
6WLOODWH[WDRJVDXPD
íLêJHWLêVSHJODêVWLOOWOHQJGRJEUHLGGHêDEUH\WW
îpWWOHLNDRJVWDêVHWQLQJXYLêNRPDQGLVDXPV0Hê
VXPXPVDXPDWiNQXPHUK JWDêVNLSWDiPLOOL
WYHJJMDYDONRVWD EUHLGGVWDêVHWQLQJ RJHêD
OHQJGîpWWOHLND íDêHUJHÀêWLON\QQDPHêWiNQL
tPLêMXQQLiVWMyUQÁHWLQXP9t[OLêiPLOOLîHVVDUD
WYHJJMDYDONRVWDPHêîYtDêVQHUWDWiNQLêVHPHUt
PLêMXVWMyUQÁDWDULQV6WLOOLQJDUQDUHUXDOYHJHLQVRJt
VDXPDDêJHUê
(\êDVDXPHêDVWDI
(IîLêYLOMLêH\êDVDXPI ULêîLêEHQGLOLQQi
VDXPLQQVHPH\êDiRJVQHUWtêVtêDQWiNQLêI\ULU
H\êLQJX1RWLêODQJDVQHUWLQJXHIîLêYLOMLêH\êD
DOOULVDXPDU|êLQQL
6NLSWDXPVDXPHêDVWDI
7LODêVNLSWDXPVDXPYHOMLêîLêVDXPLQQVHPi
DêIMDUO JMDRJìWLêi´H\êDµRJVHWMLêVtêDQQìMDQ
VDXPLQQtVWDêLQQ6DXPXULQQYHUêXUVWDêVHWWXUîDU
VHPEHQGLOOLQQHU

Færa bendil

Endaspeglun

Sporbreidd Sporstaða
Sporlengd Sporþéttleiki

Eyða
Hliðarspeglun

Heftingar skipun
Skipanir um tvinnaklippingu
Stop skipun

6NLSDQLUtVDXPDU|ê
íLêJHWLêVHWWLQQKHIWLQJDUVWRSRJWYLQQDNOLSSLQJDU
tVDXPDU|êLQDíHVVDUVNLSDQLUYHUêDDOOWDIWLOVWDêDU
tVDXPDU|êLQQLRJYHUêDIUDPNY PGDUtKYHUWVLQQ
VHPîLêVDXPLêKDQD
) ULêEHQGLOLQQiîDQQVWDêVHPîLêYLOMLêE WDLQQ
VNLSXQ9HOMLêVNLSXQLQDRJWiNQLYHUêXUE WWLQQt
VDXPDU|êLQDíDêVWDêIHVWLUDêVNLSXQKHIXUYHULê
E WWLQQRJVìQLUHLQQLJiKYDêDVWDêîHVVLVNLSXQHU
VWDêVHWWRJKYDUK~QYHUêXUIUDPNY PG
1RWLêKHIWLVNLSDQLUHIîLêYLOMLê|UXJJDKHIWLQJXi
VDXPíLêJHWLêVHWWLQQVNLSXQXPWYLQQDNOLSSLQJX
KYDUVHPHUtU|êLQQL
6HWMLêLQQNOLSSLVNLSDQLUHIîLêYLOMLêDêYpOLQKHIWL
RJNOLSSLVtêDQWYLQQDQDRJO\IWLVDXPI WLQXP

Saumaraðir

6HWMLêLQQVWRSVNLSXQîHJDUîLêYLOMLêDêYpOLQ
VWRSSLiiNYHêQXPVWDêíHWWDNHPXUVpUYHOWG
YLêHQGDQQiVDXPDU|êLQQLîHJDUîLêYLOMLêDêHLQV
VDXPDKDQDHLQXVLQQL

Heftingar skipun
Skipanir um tvinnaklippingu
Stop skipun
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+ODêDLQQRJVDXPDVDXPDU|ê
7LODêKODêDVDXPDU|êLQQLLQQVQHUWLêîLê2.tHIUD
K JUDKRUQLQXiJOXJJDQXPI\ULUVDXPDU|êLQD
6DXPDUê|LQYHUêXUîiVHWWLQQtVDXPDDêJHUê
Ath: Þið getið einnig lokað saumaröðinni með því að ýta
á fótmótstöðuna eða með því að ýta á start/stop hnappinn
ÌVDXPDDêJHUêHUK JWDêE\UMDDêVDXPD
VDXPDU|êLQDKYDUVHPîLêHUXêVW|GGtU|êLQQL
1RWLê|UYDUQDUWLODêI UDEHQGLOLQQWLOtU|êLQQL
(IîLêYHOMLêDQQDQVDXPtVDXPDDêJHUêRJIDULê
VYRDIWXULQQtVDXPDU|êLQDîiYHUêXUK~QyEUH\WW
îDUWLOVWDêDUÌKYHUWVLQQVHPVDXPDU|êHUORNDê
YHUêXUK~QVHWWLQQDIWXUtVDXPDDêJHUê

Örvar (færa bendilinn fram
og til baka í saumaröðinni)

6WLOODDOODVDXPDU|êLQD
6WLOOLQJDUVHPIUDPNY PGDUHUXtVDXPDDêJHUê
KDIDiKULIiDOODVDXPDU|êLQD6DPWVHPiêXUYHUêD
îHVVDUEUH\WLQJDUHNNLYLVWDêDUHIîLêIDULêDIWXU
LQQtVDXPDU|êLQD7LODêVWLOODHLQVWDNDVDXPDt
VDXPDU|êLQQLYHUêLêîLêDêIDUDDIWXUtQQtK|QQXQ
iVDXPDU|ê

6DXPDU|êYLVWXê
9LVWXQiVDXPDU|êPHê\NNDUSHUVyQXOHJX
EUH\WLQJXPHUIUDPNY PGtVDXPDDêJHUê9HOMLê
K|QQXQiVDXPDU|êPHêîYtDêìWDi2.tHIUD
K JUDKRUQLQXiJOXJJDQXPI\ULUVDXPDU|êLQD

Vista í persónulegri valmynd Hætta við

9LVWLêU|êLQQLPHêîYtDêVQHUWDWiNQLê´YLVWDt
SHUVyQXOHJULYDOP\QGµíLêJHWLêVNUXQDêtJHJQ
XPSHUVyQXOHJXYDOP\QGLQDWLODêÀQQDODXVW
VY êL6pUKYHUWKyOIHêDER[iQVDXPVHUDXê
VWDêVHWQLQJRJîDUHUîYtK JWDêYLVWDQìMDVDXPD
6QHUWLêîHVVDVWDêVHWQLQJXRJîiYHUêXUVDXPXULQQ
YLVWDêXUiîHLPVWDê
6pUKYHUVWDêXUHêDER[PHêVDXPHUIUiWHNLQ
VWDêVHWQLQJíLêJHWLêKLQVYHJDUVNULIDêHêDYLVWDê
\ÀUHOGULVDXP6QHUWLêHLQIDOGOHJDîDQQVDXPVHP
îLêYLOMLêVNULID\ÀU6SUHWWLJOXJJLNHPXUXSSRJ
ELêXU\NNXUXPVWDêIHVWLQJXiîYtDêîLê WOLêDê
VNULID\ÀUI\UULVDXPLQQ+ WWLêYLêDêYLVWDRJ
VNULID\ÀUPHêîYtDêìWDiWiNQLêI\ULUH\êLQJX

/|QJVQHUWLQJiH\êLQJDUWiNQLQXPXQH\êD|OOXP
XQGLUÁRNNQXPVHPîLêY|OGXê

Eyða (A)
Eyðingartákn (B)

5:5

Saumaraðir

(\êDVDXPDU|ê
(IîLêYLOMLêH\êDDêHLQVHLQXPVDXPVQHUWLê
îiI\UVWH\êLQJDUWiNQLê $ $XêNHQQWJU QW
H\êLQJDUWiNQ % NHPXUtOMyVQHêDQWLOK JUDPHJLQ
RJJHIXUWLON\QQDDêH\êLQJVpYLUN6QHUWLêVtêDQ
îDQQVDXPVHPîLêYLOMLêH\êD2JKDQQKYHUIXU
DIVtQXPVWDê7LODêIDUD~W~UH\êLQJXiêXUHQîLê
YHOMLêVDXPVQHUWLêîLêH\êLQJDUWiNQLêiQì

Skrunörvar

ÉUtêDQGLXSSOìVLQJDUI\ULU
VDXPDU|ê
6WLOOLQJDUiVDXPDU|ê
6WLOOLQJDUVHPIUDPNY PGDUHUXtVDXPDDêJHUê
KDIDiKULIiDOODVDXPDU|êLQD6DPWVHPiêXUYHUêD
îHVVDUEUH\WLQJDUHNNLYLVWDêDUHIîLêIDULêDIWXU
LQQtVDXPDU|êLQD7LODêVWLOODHLQVWDNDVDXPDt
VDXPDU|êLQQLYHUêLêîLêDêIDUDDIWXUtQQtK|QQXQ
iVDXPDU|ê
6DXPDUDêLUt Spora hönnuði TM YpO
6DXPDU|êHUK JWDêRSQDt Spora hönnuði 70og
EUH\WDKHQQLîDU$WKXJLêDêîHJDUîLêIUDPNY PLê
îHWWDîiYHUêXUVDXPDU|êLQ|OOHLQQVDXPXUíHJDU
îLêRSQLêK|QQXQiVDXPDU|êiQìîiYHUêXU
HNNLK JWDêEUH\WDQHLQXPDII\UULVDXPXPt
VDXPDU|êLQQLgOOVDXPDU|êLQHUQ~RUêLQDêHLQXP
VDXP

$OJHQJLUVSUHWWLJOXJJDUt
VDXPDU|êXP
(NNLEUH\WDQOHJXUVDXPXUHêDVSRU
6XPDVDXPDHUHNNLK JWDêVHWMDLQQtVDXPDU|ê
WGHNNLKQDSSDJ|W

6DXPDU|êLQHURUêLQRIO|QJ
6DXPXULQQVHPîLêHUXêDêUH\QDDêVHWMDLQQPXQ
JHUDU|êLQDRIODQJD

Saumaraðir

)RUULWXêVDXPDU|êJHWXUYHULêDOOWDêPPO|QJ
RJYHULêPHêDOOWDêVDXPD(IVDXPDU|êLQ\NNDU
YHUêXURIO|QJHêDHIK~QLQQLKHOGXURIPDUJD
VDXPDPXQVSUHWWLJOXJJLOiWD\NNXUYLWDDIîYt
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aðeins quilt expression™ 720

Spora hönnuður TM kostir
Í Spora hönnuðs TM kostum getið þið hannað algjörlega nýja sauma og stillt hvern saumapunkt. Aðlagað
og hannað ykkar eigin spor Bætt inn, fært og sameinað spor beint á skjánum Þið getið einnig bætt inn
innbyggðu saumunum og síðan breytt þeim og
þannig búið til ykkar eigin saum eða spor.
Mesta breidd á hverjum saum er 9mm og lengsta sporlengd er 6mm Rúðunetið og lóðrétta miðjulínan
hjálpa ykkur við hönnunina. Saumurinn ykkar getur verið allt að 500mm langur og hægt er að geyma hann
í persónulega minninu.

Spora hönnuðsTMaðgerðar -\ÀUOLW

6DXPÁ|WXU

Afrita
Nýr saumapunktur
Þrefalt spor
OK, lokaSauma hönuðsTMaðgerðarglugga

Snerti aðgerð - færa
6QHUWLDêJHUêV~PPDÁDNND
Hliðarspeglun
Endaspeglun
Eyða
Velja saumapunkt
5~êXÁ|WXU

Spora hönnuður

TM

kostir

Hliðarstaða
saumapunkts

6:2

Hjól
Flutningslengd
frá síðasta
saumapunkti

Opnið og farið út úr Spora hönnuðsTM
kostinum
Til að opna snertið þið bara Spora hönnuðs TM táknið
á valreininni. Til að lokaSpora hönnuðs TM kostinum
og sauma hannaðan saum snertið þið OK efst hægra
megin á skjánum.
Ath: Ef saumurinn er tilbúinn fyrir saum, getið þið líka
ORNDêRSLQQLDêJHUêPHêîYtDêìWDiIyWPyWVW|êXQDHêD
ìWDiVWDUWVWRSKQDSSLQQ
Suma sauma er ekki hægt að nota með Spora
hönnuðs TM aðgerðinni. Ef þið reynið að velja eitt af
þessum sporum mun sprettigluggi koma fram og
láta ykkur vita.

Spora hönnuður TM kostir
OK, loka Sauma
Nýr saumapunktur hönnuðsTMaðgerð

6NLOJUHLQLQJi saumapunkti
Saumapunktur er sá staður þar sem nálin fer í gegn
um efnið. Saumapunktar eru tengdir saman með
sporum,.
+YHUVDXPDSXQNWXUHUJHÀQQWLON\QQDPHê
grænum punkti. Valinn saumapunktur er
JHÀQQWLON\QQDPHê~WOtQXPIHUQLQJV0HUNWXU
VDXPDSXQNWXUHUJHÀQQWLON\QQDPHêXSSI\OOWXP
ferning.

Byrjið að hanna -bætið inn saum eða
saumapunkti.
Til að bæta nýjum saumapunkti við, snertið þið
táknið fyrir punktana. Þið getið einnig bætt við
innbyggðum saum úr valmyndinni.

Valmynd

9HOMLêVDXPDSXQNWD
Til að velja saumapunkt veljið þið hann á skjánum
með skjápennanum, eða notið örvarnar. Ef þið
YHOMLêÁHLULHQHLQQVDXPDSXQNWPHêVNMiSHQQDQXP
munu sporin á milli þessara tveggja punkta verða
sjálfkrafa valin og merkt með grænum lit (A og B á
myndinni).
A

Velja saumapunkt

$WKíHJDUîLêYHOMLêVDXPDSXQNWDPHê|ULQQLXSSîi
JHWLêîLêDIYDOLêîiPHê|ULQQLQLêXU
Fyrsta talan fyrir ofan “velja sauma punkt” reitinn
er merkti saumapunkturinn. Seinni talan sýnir
heildarfjölda saumapunkta.
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Spora hönnuður TM kostir

Þið getið einnig valið saumapunkta með því að gera
“velja saumapunkta” virkt. Snertið fyrst hnappinn
sem er í miðjunni. Utan um táknið fyrir hnappinn
kemur nú grænn hringur sem sýnir að það sé virkt.
Notið nú örina upp til að velja saumapunkta á
undan þeim sem er merktur og síðan örina niður
til að velja saumapunkta sem koma á eftir þeim
merkta.

B

$IULWDYDOLQQVDXPDSXQNW
Ef þið viljið afrita saumapunkt(a), veljið þið
saumapunktinn eða punktana og notið afritunar
táknið til að afrita hann eða þá.

Afrita
Nýr saumapunktur
Þrefalt spor

Ef nokkrir saumapunktar eru valdir, verða þeir
allir afritaðir og settir inn fyrir aftan merkta
saumapunktinn.

Setjið inn nýjan saumapunkt
Snertið táknið til að setja inn einn saumapunkt.
Tveir saumapunktarnir munu búa til nýtt spor.

Endaspeglun
Eyða
Hliðarspeglun

íUHIDOWVSRU
Snertið táknið fyrir þrefalt spor og valinn saumur
eða saumar verða þrefaldaðir.
$WK9HUêDDêHLQVYLUNMDêLUHIÁHLULHQHLQQ
VDXPDSXQNWXUKHIXUYHULêYDOLQQ

Þrefalt spor

+OLêDUVSHJOXQ
Valdir saumapunktar verða speglaðir lárétt.

(QGDVSHJOXQ
Valdir punktar verða speglaðir lóðrétt.

Spora hönnuður

TM

kostir

$WK9HUêDDêHLQVYLUNMDêLUHIÁHLULHQHLQQ
VDXPDSXQNWXUKHIXUYHULêYDOLQQ

Hliðarspeglun

(\êDY|OGXPVDXPDSXQNWL
Ef þið viljið eyða einum saumapunkti, veljið þið
KDQQRJVQHUWLêVtêDQWiNQLêI\ULUH\êLQJX(IÁHLUL
en einn saumapunktur eru valdir, þá verður þeim
öllum eytt þegar ýtt er á táknið fyrir eyðingu.
Snertið eyðingartáknið lengi ef þið viljið eyða öllum
VDXPDSXQNWXQXPiÁHWLQXP

Endaspeglun
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Snerti aðgerðir
Notið skjápennann til að framkvæma breytingar
beint á skjánum, með því að snerta og draga til
iVDXPDÁHWLQXPíLêJHWLêÁDNNDêRJI UWDOOW
eftir því hvaða snerti aðgerð er virk. Þið getið
einnig notað örvarnar á hjólinu til að framkvæma
nákvæmar stillingar.
Færa
Þið getið fært valið spor eða sauma punkt með því
að nota skjápennann á skjáinn eða með því að nota
örvarnar á hjólinu.
6~PPDêÁDNNDê
íHJDUîLêQRWLêWiNQLêI\ULUV~PPÁDNNîiYHUêXU
áherslan á merkta saumapunktinum. Flakk verður
YLUNW1RWLêVNMiSHQQDQQWLODêÁDNNDXPVNMitQQ

Snerti aðgerð - færa

Hjól

6QHUWLDêJHUêV~PPDÁDNND

Ath: íLêJHWLêHNNLÁDNNDêI\ULUXWDQVDXPDÁ|WLQQ
îHDVîHJDUNYDUêLQQHUHêDPLQQLJHWLêîLê
KHOGXUHNNLÁDNNDêWLOKOLêDQQD

PP

%LOLQiU~êXÁHWLQXPVDPVYDUDPPiHIQLQX1RWLê
örvarnar á hjólinu til að súmma að og frá. Ef þið
V~PPLêDêiVDXPDÁHWLQXPîiYHUêDOtQXUQDUi
U~êXÁHWLQXPPMyUUL%LLLêiPLOOLOtQDQQDYHUêXUîi
0,5mm. Ef þið súmmið frá verða eingöngu útlínur
VDXPDÁDWDULQVVìQLOHJDU

PP

Staða merkts saumapunkts
Talan til vinstri fyrir ofan hjólið sýnir raunstöðu
nálarinnar frá miðjunni fyrir merktan saumapunkt
(A).
Talan til hægri fyrir ofan hjólið sýnir raunverulega
ÁXWQLQJVOHQJGIUiI\UULVDXPDSXQNWL % 

Hliðarstaða
saumapunkts (A)

B
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A

Flutningslengd
eða sporlengd
frá fyrri
saumapunkt (B)

+ODêDLQQRJsauma saum.
Til að sauma hannaðan saum snertið
þið OK í efra hægra horninu í Spora
hönnuðsTMaðgerðarglugganum Saumurinn verður
hlaðinn inn í sauma aðgerð og hægt að sauma hann.
Ef þið veljið annan saum í sauma aðgerð og opnið
síðan Spora hönnuðs TMaðgerðina á ný, mun
hannaði saumurinn ykkar vera þar óbreyttur. Í
hvert sinn semSpora hönnuðsTMaðgerðinni er lokað
verður viðkomandi saum hlaðið inn í sauma aðgerð.
Vistið í persónulegu
YDOP\QGLQQL

Vista saum
Vistun á saum er framkvæmd í sauma aðgerð
LokiðSpora hönnuðsTMaðgerðinni með því að
snerta OK í efra hægra horninu á skjánum. Vistið
sauminn með því að snerta táknið fyrir persónulegu
valmyndina.
íLêÀQQLêYLVWDêDVDXPDtÁRNNLSHUVyQXOHJUL
YDOP\QG+YHUXQGLUÁRNNXUtSHUVyQXOHJX
YDOP\QGLQQLHUPHêVWDêLWLODêYLVWD\NNDUHLJLQ
VDXPDHêDVDXPDUDêLU9HOMLêîDQQXQGLUÁRNNîDU
sem þið viljið vista sauminn í. Allir áður vistaðir
persónulegir saumar eru sýndir í persónulegu
valmyndinni.

$OJHQJLUSpora
hönnuðsTMVSUHWWLJOXJJDU

Spora hönnuður

TM

kostir

Ekki er hægt að breyta þessum saum.
Sumum saumum er ekki hægt að breyta íSpora
hönnuðsTMaðgerð. Ekki er hægt að opna hnappagöt
og Maxi sauma í Spora hönnuðsTMaðgerð.

5|êLQHURIO|QJ
Forritaður saumur getur verið allt að 500mm á
lengd. Ef saumur eða saumaröð verður of löng
kemur þessi sprettigluggi upp og lætur ykkur vita.
Saumurinn eða saumapunkturinn sem þið eruð að
reyna að setja inn gerir sauminn of langan.
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Persónulegar skrár
Notið persónulegar skrár til að skipuleggja, bæta við, færa, fjarlægja og afrita skrárnar ykkar. Notið
annaðhvort innbyggða minnið eða utanáliggjandi tæki sem tengt er við vélina til að geyma skrárnar.

3HUVyQXOHJDUVNUiU\ÀUOLW
Fara upp um eitt
þrep

Persónulegar
skrár
USB tæki
(aðeins virkt
þegar það er
tengt við vélina)
Listi / Smámyndir

Hanna nýja möppu
Klippa
Afrita

Líma

Endurskíra skrá eða
möppu

Persónulegar skrár

7LOW NWPLQQL
Í innbyggða minninuer hægt að geyma skrárnar
ykkar. Opnið stilli valmyndina til að athuga
hversu mikið minni er fyrir hendi í innbyggða
minninu. Snertið “véla upplýsingar” á
valreininni hægra megin.

Véla
upplýsingar

7:2

)OHWWDSHUVyQXOHJXPVNUiP
Til að opna persónulegar skrár þarf fyrst að opna
valmyndina Veljið persónulegar skrár á valreininni
hægri megin við skjáinn.
+DQQLêP|SSXURJÁRNNLêSHUVyQXOHJXVNUiUQDU
þannig að þið getið fundið þær á auðveldan hátt.

86%W NL
Þið getið kannað innihald USB tækja, sem eru tengd
við USB tengil vélarinnar. USB táknið er aðeins
virkt ef USB tæki er tengt við USB tengilinn.
Snertið USB tækið til að sýna innihaldið á
YDOÁHWLQXP6NUiUQDUHUXVìQGDUtVPiP\QGXP
eða með táknum.

Hanna nýja möppu
Skoðunar valmynd

USB tæki
Persónulegar skrár

/LVWL6PiP\QGLU
Snertið skoðunartáknið fyrir listann/smámyndirnar
til að sýna skrárnar ásamt betri eða nánari
upplýsingum um þær. Sérhver skrá og skráarnafn
og gerð koma þá fram. Snertið skoðunartáknið fyrir
OLVWDQQVPiP\QGLUQDUWLODêVNLSWDiPLOOL\ÀUt
smámyndaskoðun.

Smámyndaskoðun

2SQDP|SSX

Listi / Smámyndir

Fara upp um
eitt þrep

Haldið lengi við möppu til að opna hana í
persónulegum skrám. Innihald möppunnar verður
þá sýnt á skjánum.

) UDXSSXPHLWWP|SSXîUHS

7:3

Persónulegar skrár

Notið táknið til að færa upp um eitt þrep til að
VNRêD|OOîUHSP|SSXQQDUíDQQLJJHWLêîLêÁHWW
upp alla möppuna. Á skjánum sjáið þið skrár og
möppur sem eru á hverju þrepi.

6NLSXOHJJMD
Hanna QìMDP|SSX
Snertið táknið “hanna nýja möppu” til að búa til
nýja möppu. Sprettigluggi opnast fyrir nafnið á nýju
möppunni.
) UDVNUiHêDP|SSX
Notið klippa og líma til að færa skrá eða möppu á
annan stað. Veljið viðkomandi skrá eða möppu og
snertið síðan “klippa”. Opnið möppuna þar sem þið
viljið staðsetja skrána eða möppuna. Snertið “líma”.
$IULWLêVNUiQDHêDP|SSXQD
Notið “afrita” og “líma” til að afrita skrá eða möppu
á annan stað. Veljið viðeigandi skrá eða möppu og
snertið síðan “afrita”. Opnið möppuna þar sem þið
viljið staðsetja skrána eða möppuna. Snertið “líma”.
(\êDVNUiHêDP|SSX
Til að eyða skrá eða möppu, merkið þið þau og
snertið síðan “eyða”. Sprettigluggi kemur upp og
biður ykkur um staðfestingu. Ef möppu er eytt, þá
eyðast allar skrár sem eru í þeirri möppu
Til að eyða öllum skrám og möppum í viðeigandi
möppu þá haldið þið lengi við eyðingartáknið.
(QGXUVNtUDVNUiHêDP|SSX
Veljið viðeigandi skrá eða möppu sem þið ætlið
að skíra á nýjan leik - snertið síðan táknið fyrir
endurskírn til að opna sprettiglugga þar sem þið
getið skrifað nýtt nafn.

$OJHQJLUVSUHWWLJOXJJDUt
SHUVyQXOHJXPVNUiP
)\ULUOLJJMDQGLPLQQLHUOtWLê
Hægt er að geyma skrár í innbyggða minni
vélarinnar. Þegar minnið er orðið fullt getið þið
fært skrár eða möppur í utanáliggjandi tæki með
því að nota “klippa” og “líma” aðgerðirnar.

Persónulegar skrár

Þegar aðeins er lítið minni eftir í vélinni lætur vélin
vita af því einu sinni. Ef þið haldið áfram eð setja
inn i minni vélarinnar, þá lætur vélin ykkur ekki
vita aftur fyrr en minnið er alveg orðið fullt.

.HUÀêXSSWHNLê
Þegar vélin er að hlaða inn, vista, færa skrár eða
eitthvað annað sem getur tekið tíma þá kemur
´NHUÀêXSSWHNLêµtVSUHWWLJOXJJD
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Vélin hreinsuð
7LODêKDOGDYpOLQQLtJyêXODJLîXUÀêîLêDêKUHLQVDKDQD
RIW(NNLîDUIDêVP\UMDîHVVDYpO
6WUM~NLêYpOLQDDêXWDQPHêKUHLQXPRJPM~NXPNO~WWLO
DêKUHLQVDU\NRJOyDIKHQQL
Ath: Notkun á hreinsiefnum á vélina getur skemmt
plasthlutina framan á vélinni.

Hreinsun á gríparasvæðinu
$WK7DNLêÁ\WMDUDQQ~UVDPEDQGLPHêîYtDêìWDi
´VDXPIyWLQQXSSRJtH[WUDK êµ6O|NNYLêiYpOLQQL
)MDUO JLêVDXPIyWLQQRJORNLê\ÀUJUtSDUDQXP6HWMLê
VNU~IMiUQXQGLUVWLQJSO|WXQDHLQVRJVìQWHUiP\QGLQQL
RJVQ~LêîYtYDUOHJDîDUWLOVWLQJSODWDQVPHOOXUXSS
+UHLQVLêÁ\WMDUDQQPHêEXUVWDQXPVHPI\OJLUPHê
vélinni.
Hreinsað undir gríparasvæðinu
+UHLQVLêVY êLêXQGLUVSyOXQQLtKYHUWVLQQVHPîLêKDÀê
QRWDêYpOLQDtQRNNXUVNLSWLHêDtKYHUWVLQQVHPîLêVMiLê
DêyKUHLQLQGLRJOyKDIDVDIQDVWI\ULUîDU

B

C

)MDUO JLêVSyOXK~VK|OGXQD $ VHPK\OXUIUHPULKOXWD
VSyOXK~VVLQVRJO\IWLêîYtXSS)MDUO JLêVSyOXK~VLê
% PHêîYtDêO\IWDîYtXSS+UHLQVLêVY êLêPHê
EXUVWDQXP
$WK)DULêYDUOHJDîHJDUîLêKUHLQVLêtNULQJXPKQtÀQQ
I\ULUWYLQQDNOLSSXQD
6HWMLêVSyOXK~VLêRJK|OGXQDI\ULUîDêDIWXUiVtQDVWDêL
$WK1RWLêDOGUHLORIWWLODêEOiVDLQQtîHWWDVY êLíiJHWXUOyLQ
RJyKUHLQLQGLQEDUDIDULêOHQJUDLQQtYpOLQD

Stingplatan sett á vélina
0HêÁ\WMDUDQQ~UVDPEDQGLVHWMLêîLêVWLQJSO|WXQDDIWXU
iYpOLQDORJJ WLêîHVVDêKDNLêIDOOLtUDXÀQDDêDIWDQ
' íUìVWLêiVWLQJSO|WXQDîDUWLOK~QVPHOOXUiVLQQVWDê
6HWMLêORNLê\ÀUJUtSDUDQQ

Notið eingöngu “original” hluti í þessa vél
ÉE\JêYpODULQQDUJHWXUIDOOLêQLêXUHIîLêQRWLêKOXWLIUi
|êUXPIUDPOHLêHQGXP
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A

D

*DQJWUXÁDQLURJUiêYLêîHLP
+pUJHWLêîLêHWYIXQGLêODXVQiîHLPYDQGDPiOXPVHPXSSJHWDNRPLêíLêJHWLêIHQJLêIUHNDUL
XSSOìVLQJDUKMi3)$))®XPERêLQXVHPPXQI~VOHJDUH\QDDêKMiOSD\NNXU
Vandamál/orsök

Lausn

Almenn vandamál
6SyOXYLêY|UXQLQYLQQXUHNNL

+UHLQVLêU\NRJOy~UJUtSDUDVY êLQXRJPXQLêDêQRWD
HLQJ|QJX3)$))RVSyOXUVHPHUXKDQQDêDUI\ULUîHVVDYpO

7YLQQDNOLSSXUQDUNOLSSDHNNLWYLQQDQD"

)MDUO JLêVWLQJSO|WXQDRJKUHLQVLêVY êLêtNULQJXP
VSyOXVY êLê

(IQLêI ULVWHNNL"

)XOOYLVVLê\NNXUXPDêYpOLQVpHNNLVWLOOWiIUtKHQGLVDêJHUê
6MiNDÁD

5DQJWVSRUyUHJOXOHJWHêDRIPMyWWVSRU"

6WLOOLQJI\ULUWYtEXUDQiOtVDPEDQGLVSRUEUHLGGDU|U\JJLêt
VWLOOLYDOP\QGLQQL

1iOLQEURWQDU"

6HWMLêQiOLQDUpWWtYpOLQDHLQVRJOìVWHUtNDÁD

*HULêVMiOIYLUNDNOLSSLQJXYLUNDtVWLOOLYDOP\QGLQQL

1RWLêUpWWDQiOI\ULUYLêNRPDQGLHIQLRJWYLQQD
9pOLQVDXPDUHNNL"

$WKXJLêKYRUWDOOLUWHQJODUVpXtVDPEDQGLRJUDIPDJQVpi
YHJJWHQJOLQXP
$WKXJLêKYRUWOHLêVODUQtIyWPyVWVW|êXQDVpHNNL|UXJJOHJD
UpWWWHQJGYLêWHQJLOLQQQHêDQiIyWPyWVW|êXQQL
ëWLêDUPLQXPI\ULUVSyODUDQQtVDXPDVW|êX

R

3)$)) VNMiULQQVìQLUE\UMXQDUVNMiP\QGLQD

6QHUWLêVNMiLQQWLODêJHUDKDQQYLUNDQ

7iNQiVNMiQXPHUXyYLUNîHJDUîDXHUXVQHUW"

/RNLêVSUHWWLJOXJJDHIKDQQVN\JJLUiVNMiLQQ

6O|NNYLêiVNMiY|UQLQQLtVWLOOLYDOP\QGLQQL
.YDUêLêVNMiLQQ.Y|UêXQiVNMiÀQQLêîLêtVWLOOL
YDOP\QGLQQL
6NMiULQQRJHêDDêJHUêDUKQDSSDUQLUYLUNDHNNLYLê
VQHUWLQJX"

7HQJODUQLURJDêJHUêDUKQDSSDUQLUiYpOLQQLJHWDYHULê
YLêNY PLUI\ULUVW|êXUDIPDJQL(IKQDSSDUQLUYLUNDHNNLYLê
VQHUWLQJXVO|NNYLêîiiYpOLQQLRJNYHLNLêiKHQQLDIWXU(I
YDQGDPiOLêHUHQQWLOVWDêDUKDÀêîiVDPEDQGYLê3)$))®
îMyQXVWXQD

9pOLQKOH\SXU\ÀUVSRU
(UQiOLQUpWWVHWWtQiODUK|OGXQD"

6NLSWLêXPQiORJVHWMLêQìMDQiOUpWWtYpOLQDHLQVRJOìVWHUt
NDÁD

(UU|QJWHJXQGDIQiOtYpOLQQL"

1RWLêQiODU+

(UQiOLQERJLQHêDRGGODXV"

6HWMLêQìMDQiOtYpOLQD

(UYpOLQUpWWîU GG"

<ÀUIDULêîU êLQJXQD

(UUpWWXUVDXPIyWXUiYpOLQQL"

6HWMLêUpWWDQVDXPIyWiYpOLQD

(UQiOLQRIItQI\ULUWYLQQDQQVHPîLêQRWLê"

6NLSWLêXPQiO

/\IWLVWHIQLêXSSîHJDUQiOLQIHUXSSîHJDUîLêHUXê 1RWLê´'\QDPLFµJRUPDIyWLQQ' I VWVHPDXNDKOXWXU
DêVDXPDIUtKHQGLV"
QU (IîLêHUXêDêQRWDVDXPIyW$O NNLêîi
K êLQDiVDXPI WLQXPtIUtKHQGLVYDONRVWXQXP

<ÀUWLYQQLQQVOLWQDU
(UQiOLQUpWWVHWWtQiODUK|OGXQD"

6NLSWLêXPQiORJVHWMLêQìMDQiOUpWWtYpOLQDHLQVRJOìVWHUt
NDÁD

(UU|QJWHJXQGDIQiOtYpOLQQL"

1RWLêQiODU+
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(UQiOLQERJLQHêDRGGODXV"

6HWMLêQìMDQiOtYpOLQD

(UYpOLQUpWWîU GG"

<ÀUIDULêîU êLQJXQD

(UQiOLQRIItQI\ULUWYLQQDQQVHPîLêQRWLê"

6HWMLêUpWWDQJUyÁHLNDDIQiOtQiODUK|OGXQD

(UXîLêDêQRWDKQ|NUyWWDQHêDJDPODQRJîXUUDQ
WYLQQD"

%UH\WLê\ÀUtYDQGDêULRJEHWULWYLQQDVHPîLêJHWLêPD
IHQJLêKMi3)$))RXPERêLOQX

(UUpWWVNtIDiWYLQQDNHÁXQXP"

6HWMLêVNtIXDIUpWWULVW UêI\ULUIUDPDQWYLQQDNHÁLêHLQVRJ
OìVWHUtNDÁD

(UEHVWDVWDêDI\ULUWYLQQDNHÁLêQRWXê"

5H\QLêDêUDVW|êXI\ULUWYLQQDNHÁLê

(UJDWLêiVWLQJSO|WXQQLVNHPPW"

6NLSWLêîiXPVWLQJSO|WX

Undirtvinninn slitnar
(UVSyODQUpWWVHWWtYpOLQD"

<ÀUIDULêXQGLUWYLQQDQQ

(UJDWLêiVWLQJSO|WXQQLVNHPPW"

6NLSWLêîiXPVWLQJSO|WX

(UOyRJyKUHLQLQGLtJUtSDUDVY êLQX"

+UHLQVLêU\NRJOy~UJUtSDUDVY êLQXRJPXQLêDêQRWD
HLQJ|QJX3)$))RVSyOXUVHPHUXKDQQDêDUI\ULUîHVVDYpO

(UUpWWVSyODêiVSyOXQD"

6SyOLêiQìMDVSyOXHLQVRJOìVWHUtNDÁD

Sporin í saumnum eru ójöfn
(UWYLQQDVSHQQDQUpWW"

<ÀUIDULêWYLQQDVSHQQXQDRJHLQQLJîU êLQJXQD

(UXîLêDêQRWDOpOHJDQRJîXUUDQWYLQQD"

6NLSWLêXPWYLQQD

(UXQGLUWYLQQLQQMDIQWVSyODêXUiVSyOXQD"

<ÀUIDULê6MiNDÁD

(UUpWWQiOQRWXê"

6HWMLêQìMDQiOtYpOLQDHLQVRJOìVWHUtNDÁD

9pOLQÁ\WXUHNNLHêDÁ\WXUyMDIQW
(UYpOLQUpWWîU GG"

<ÀUIDULêîU êLQJXQD

+HIXUOyVDIQDVWiPLOOLÁ\WMUDUDêDQQD"

)MDUO JLêVWLQJSO|WXQDRJKUHLQVLêiPLOOLWDQQDUDêDQQD

.HUÀVYLOOD
(UYpOLQDDêVìQDNHUÀVYLOOXtVSUHWWLJOXJJD"

íHJDU NHUÀVYLOOD V\VWHP UHSRUW  NHPXU i VNMiLQQ IDULê îi t
SHUVyQXOHJDUVNUiUUHSRUWVRJÀQQLêVNUiQD 6\VWHPUHSRUW
GPSHêDK UULW|OX 9LVLWêVNUiQDi86%PLQQLVO\NLO6HQGLê
VNUiQD iVDPW VWXWWUL OìVLQJX i îYt KYDê îLê YRUXê Dê JHUD
iêXUHQVSUHWWLJOXJJLQQNRPXSSRJVHQGLêîDêWLO´SURGXFW
LPSURYHPHQW#SIDIIFRPµ(IWLUDêKDIDVHQWVNUiQDIMDUO JLê
KDQD~UYpOLQQL

/iWLêIDUD\ÀUYpOLQD\NNDUPHêUHJOXOHJXPLOOLELOLKMi3)$))®XPERêLQX
(IîLêKDÀêIDULêHIWLU|OOXPOHLêEHLQLQJXQXPKpUDêRIDQRJKDÀêHQQYLêYDQGDPiODêVWUtêDIDULêîi
PHêYpOLQDWLO3IDIIîMyQXVWXQQDU(IîLêHLJLêYLêHLWWKYDêiNYHêLêYDQGDPiODêVWUtêDîiHUDOOWDIJRWWDê
OiWDVDXPDêDSUXIXI\OJMDPHêVHPVìQLUYDQGDPiOLê6OtNSUXIDVHJLURIWPHLUDHQî~VXQGRUê
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