
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  

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. 

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 

•  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.. 

•  Takið vélina ekki úr sambandi með því að toga í leiðsluna. Takið um klærnar og losið leiðsluna frá 
veggtengli og vél. 

•  Notið vélina aldrei ef hún er blaut eða rök.

hana.

hana.
•  Vélin er með tvöfaldri rafmagnseinangrun. Notið ávallt “original” varahluti frá framleiðanda 



GEYMIÐ LEIÐARVÍSINN 
AÐEINS FYRIR EVRÓPU (GENELEC) LÖND: 

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).

FYRIR ÖNNUR LÖND EN  EVRÓPU (GENELEC):

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).

ÞJÓNUSTA VIÐ TÆKI SEM ERU MEÐ TVÖFALDA 
EINANGRUN 
Í tækjum með tvöfalda einangrun er vélin með tvær gerðir af einangrun í stað jarðtengingar. Engin 

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 



Til hamingju
Til hamingju með nýju saumavélina saumavél  

®
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Inngangur

 Saumfætur 

 OA - Venjulegur saumfótur fyrir  efri flytjara TM

1A- Útsaumsfótur fyrir efri flytjaraTM

2A -  Útsaumsfótur

 3 - Blindsaumsfótur fyrir efri flytjaraTM

 4 -  Rennilásafótur fyrir efri flytjaraTM

5A -  “Sensormatic” hnappagatafótur

5M -  Venjulegur hnappagatafótur

6A -  Útsaums  “Sensormatic” útsaumsfótur

™

8 -  Fótur fyrir Maxi sauma (720)

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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 sauma
Nytjasaumar

Spor
Spor 

númer
(710)

Spor 
númer
/720)

Nafn Lýsing

 Ath: Þessi saumur er með sterkari heftingu en saumur 2.1.1.
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Skrautsaumar (720)

2.1. Bútasaumar -  með 
handavinnu útliti

2.2  Bútasaumar -  
Kross heftingar

2.2  Bútasaumar -  Kross 
heftingar

3.1 Nálar listsaumur -  
Kross saumar

2.3. Bútasaumar - 
“Crazy” saumar

2.3  Bútasaumar - 
“Crazy” saumar
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Inngangur

3.1 Nálar listsaumur -  
Kross saumar

3.2.Nálar listsaumur - Nálarvinnu 
saumar

3.3 Nálar listsaumur - Antík 
handavinnu útsaums saumar

4.1 Flatsaumar - 
Bogasaumar

3.3 Nálar listsaumur - Antik 
handavinnu útsaums saumar

4.1 Flatsaumar - 
Bogasaumar

4.2 Flatsaumar - 
Flatsaumar

4.3. Flatsaumar - Bekkir 

5.1  Skrautsaumar -  Lauf 
og blóm

4.2 Flatsaumar - 
Flatsaumar

4.3. Flatsaumar - Bekkir 5.1  Skrautsaumar -  Lauf 
og blóm

5.2  Skrautsaumar - 
Listsaumar

5.2  Skrautsaumar - 
Listsaumar

5.3  Skrautsaumar - 
Listsaumar
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5.3  Skrautsaumar - 
Listsaumar

6.1  Ýmsir saumar - Slaufur 
og hjörtu 

5.4  Skrautsaumar - Maxi 
saumar

6.2  Ýmsir saumar - 
Dýrasaumar

6.3  Saumatækni - Grín 
saumar

6.3  Saumatækni - Grín 
saumar

8.1  Saumatækni - 
Borðasaumar

8.1  Saumatækni - 
Borðasaumar saumar

saumar
8.3  Saumatækni - Fljótandi 
saumar

9.1  Aukalegir saumar - 
Saumar fyrir aukafætur 
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Inngangur

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

2.2  Bútasaumar -  Kross 
heftingar

2.3  Bútasaumar - “Crazy” 
saumar

3.2.Nálar listsaumur - 
Nálarvinnu saumar
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4.2 Flatsaumar - 
Flatsaumar

4.1 Flatsaumar - 
Bogasaumar

3.3 Nálar listsaumur - Antík 
handavinnu útsaums saumar

4.3. Flatsaumar  - Bekkir  

5.2  Skrautsaumar - 
Listsaumar

5.3  Skrautsaumar - 
Listsaumar

5.1  Skrautsaumar -  Lauf og 
blóm

5.1  Skrautsaumar -  Lauf og 
blóm

5.3  Skrautsaumar - 
Listsaumar

6.3  Saumatækni - Grín 
saumar

6.2  Ýmsir saumar - 
Dýrasaumar

6.1  Ýmsir saumar - Slaufur og 
hjörtu

7.1  Saumar fyrir aukafætur 
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Grín saumar

Cyrillic Rússneskt leturÚtlínu saumar (720)

Stafróf
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C A B

Vélin tekin úr umbúðunum

Ath: PFAFF R

Fyrir USA og Kanada.

Snúran fyrir fótmótstöðuna tengd

fótmótstöðuna við vélina.

1 
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U
ndirbúningur 

Gangið ávallt frá vélinni að saum 
loknum. 

6 Setjið 

Díóðu ljós

Fríarmur

Tvinnahnífur

Elektrónísk  hnélyfta (vél 720)

A
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 Lárétt staða 
Setjið 

Lóðrétt staða
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Þræðing vélarinnar

 

Þræðari fyrir nálina.
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Þræðing á tvíburanál

Tvinnaskynjari

G
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B

C
A

1

3

2

4

IDTTM stendur fyrir Integrated Dual 

R

IDT TM

IDTTM 

efri flytjaranum™

 IDTTMsettur í samband
efri flytjaranum IDTTM 

efri flytjaranum  TM  

IDTTM tekinn úr sambandi
 efri flytjarann 

TM

IDT™

A
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U
ndirbúningur 

 saumfót
Saumfótur tekinn af

Saumfótur settur á

beinan saum á vélina.

1

2

3 D
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F

G

H

A B C D E

Flytjarinn tekinn úr sambandi 
(710)
Þ

.

Nálar

Alhliða nálar (A)

“Stretch” nálar (B)

Útsaums nálar (C)

Denim nálar (D)

Wing húllsaumsnálar (E)
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U
ndirbúningur 

Tvinnar

Venjulegur alhliða  saumtvinni 

Útsaums tvinni 

Ath: 

Stöðugleikaefni
Stöðugleikaefni sem hægt er að rífa frá 
saumnum.

Stöðugleikaefni sem hægt er að strauja á efnin 
og síðan að rífa frá.

Stöðugleikaefni sem molna niður.

Límkennd stöðugleikaefni.
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USB tengill 

Tengið minnislykilinn við og takið hann beint út 
úr USB tenglinum.

Hvernig á að 
R

R
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Skoðunar 
valmynd

Stilli valmynd

Hraðhjálp 

Hliðarspeglun

Endaspeglun 

Eyða

Skjárinn 
Skjárinn á PFAFF R

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.

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

 Snertið táknið til að opna fyrir stilli valmyndina. 
Í þessari skoðun  getið þið breytt sjálfgefnum 
stillingum og framkvæmt breytingar á stillingum 

upplýsingar um vélina einnig í stilli valmyndinni.

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. 

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

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. 
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Stillingar og hnappar vélarinnar 

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 

jafnvel þótt þið slökkvið á vélinni. 

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. 

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

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.
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.

Kvarðið 
Notandi vélarinnar getur kvarðað skjáinn hvenær 
sem er.
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 fyrir val á tungumáli 

Stillingar á vél
Sauma stillingar

Véla upplýsingarStilli valmynd

Sprettigluggi til að læsa skjá 
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Snertið táknið fyrir tvíburanál til að opna lista 
 nálarmillibilin á tvíburanálunum. Þegar 

þið veljið “tvíiburanál” verður breiddin á öllum 

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 

sauma aðgerð.

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.

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

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.

Þegar hún er valin verður sjálfvirk lyfting á 
saumfætinum gerð virk. Saumfætinum er þá lyft í 

Ef þetta er afvalið þá verður saumfóturinn niðri einnig 
þegar vélin stöðvast með nálina niðri.

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.

Tákn fyrir sporbreiddar-öryggi

Tákn fyrir tvíburanál

tvíburanálum

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 

fyrir skemmd á hnífnum fyrir tvinnaklippuna.
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Stillingar og hnappar vélarinnar 

 númer 
hugbúnaðar, minni sem er fyrir hendi í vélinni og  

Sum tákn og sumar aðgerðir sem eru oft notaðar á 
skjánum Þær mest notuðu eru m.a. 

Snertið og dragið skrunsleðann til að fara upp eða 

ör í neðra hægra horninu. Til að komast að þeim 
aðgerðum ýtið þið lengur á táknið. 

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.

Hætta við 

OK

Löng snerting

Skrunsleðinn
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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.

Snertið þennan hnapp til að setja saumfótinn alla 
leið niður. Ýtið aftur á hnappinn til að lyfta honum í 

þið byrjið að sauma.

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. 

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 

Saumfótur upp og í extra hæð

Byrja saum 
frá byrjun

Tafarlaus hefting

Nálin upp/niðri
Hraðastýring 

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. 

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. 

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 

Þið getið einnig snert fótmótstöðuna aðeins til að 
lyfta nálinni eða setja hana niður.

Start/stop

Afturábak hnappur 

Gaumljós fyrir afturábak Aðgerðarvísir 

Tvinnaklipping
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Stillingar og hnappar vélarinnar 

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.

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 

undirtvinnann og lyftir bæði saumfæti og nál.
Hægt er að forrita tvinnaklippingar. Sjá bls. 4:10.
Ath: Saumfætinum er ekki lyft eftir að vélin klippir 
tvinnana ef “sjálfvirk lyfting á saumfæti” hefur verið 
afvalin í stilli valmyndinni.
Tvinnaklippingar sem framkvæmdar eru af vélinni er 
hægt að afvelja í stilli valmyndinni.

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.
Afturábak er einnig notað þegar þið saumið 
handvirk hnappagöt, stoppið í göt, forritaðar 
heftingar og við ”tapering” - mjókkandi og 
breikkandi spor. 

Það logar á gaumljósinu fyrir afturábak svo lengi 
sem haldið er við hnappinn fyrir afturábak saum. 
Gaumljósið logar einnig þegar vélin saumar stöðugt 
afturábak.

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.

Saumfótur upp og í extra hæð

Byrja saum 
frá byrjun

Tafarlaus hefting

Nálin upp/niðri
Hraðastýring 

Start/stop

Afturábak hnappur 

Gaumljós fyrir afturábak Aðgerðarvísir 

Tvinnaklipping
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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. 

Vista í persónulegri 
valmynd.

Heftingar valkostir

Sauma valkostir

Saumaraðir

Fríhendis valkostirRáðlagður saumfótur

Tákn fyrir 
hraðastjórn

Númer á viðkomandi saum
Sporbreidd  Sporstaða

Tvinnaspennan
Sporlengd  Sporþéttleiki

IDTTM Tvíburanál/saumbreiddar öryggi virkt (720).
Mælt með því að nota stöðugleikaefni (720)

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

Spora hönnuðs aðgerð 
(720)

Skoðunar 
valmynd

Stilli valmynd

Hraðhjálp
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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 

Eftir að saumur eða stafur hefur verið valinn lokast 

glugga fyrir saumaröð. 

 saum
Veljið saum með því að snerta hann á skjánum. 
Notið skrun-örvarnar til að skruna í gegn um listann 
með saumunum. 

með saumum.

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 

Saumar
Stafróf

Persónulegar skrár
USB tæki

Hætta við

Skrunörvar

Flokkur 

Skoðunar valmynd

Stafróf
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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 

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 

í miðjunni á stýriglugganum. Snertið táknið á 
hnappnum til að skipta á milli mismunandi stillinga 
á saumum..  
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 

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

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 

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.

Sporbreidd

Spora staðsetning

Löng snertingTákn á 
hnappi

Sporbreidd  Nálarstaða

Sporlengd  Sporþéttleiki
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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. 

sporþéttleikann, þá verður heildarsaumurinn lengri 
en þéttleikinn mun halda sér.

Sporþéttleikinn ákvarðar hversu nálægt hvert 

skrautsaumum. Þéttleikinn hefur ekki áhrif á 
sporlengdina á saumnum. 
Snertið + til að minnka þéttleikann. Snertið - til að 
auka þéttleikann. Talan fyrir ofan stýrigluggann 

Ath: Þetta er oft notað þegar saumað er með sérstökum 
tvinna og þegar minni þéttleiki á að vera á milli 
sporanna.

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 

lengur við hnappinn sporbreidd/nálarstaða. Notið 
+ og - táknin til að stilla jafnvægi í saumum. 
Ath: Einnig er hægt að stilla jafnvægi í hnappagötum.

Sporþéttleiki

+-

+-

Sporlengd

Jafnvægi áfram/aturábak
Jafnvægi til hliðanna (720)
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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 

vera rétt stillt.  Í almennum saumum eiga tvinnarnir 

vegar að sjást á röngunni. Losið á tvinnaspennunni 
til að hann sjáist aðeins á röngunni.

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.

B

A

C

Hliðarspeglun

Endaspeglun

Tvinnaspennan
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Til að vista saum, snertið þið táknið “vista í 

sauminn í. Allir áður vistaðir saumar verða sýndir í 
persónulegu valmyndinni.
Með skrun-örvunum getið þið skrunað í gegn um 

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 

vistaðir. Snertið einfaldlega þann saum sem þið 

um að staðfesta að það eigi að eyða viðkomandi 

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” 

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 

aftur á “eyða”.
Haldið lengur við táknið ef þið viljið eyða öllu sem 

Vista í persónulegri valmynd. Hætta við

Skrunörvar

Eyða (A)
Eyðingartákn (B)
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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 

höndunum.
 Ath: Fullvissið ykkur um að  IDT TM

í sambandi.

Gerið vélina virka fyrir gormasaumsfót í fríhendis 
aðgerð og fyrir  gormasaumsfót 6D, sem fæst sem 

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.

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. 
Ath: Aukalega gormafætur er hægt að fá hjá PFAFF® 
umboðinu. 

Gormasaumsfótur 6D fyrir fríhendis sauma.

Gormafóts fríhendis

“Sensormatic” fríhendis.

Fríhendis valkostir
Tákn fyrir fríhendis valkosti.
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Virkið og stillið vélina á  “sensormatic” fríhendis 

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 

Ef efnið færist upp og niður með nálinni getur 

tilfellum er hægt að lækka saumfótinn og minnka 
þar með bilið á milli fóts og efnis, og koma í veg 

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

Hæð á saumafæti 
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Byrjun á heftingu 

Lok á heftingu 

Tvinnaklippingar

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.

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. 

byrjið að sauma.
 afturábak hnappinn til að hefta í lok 

saums. Gaumljósið kviknar. Vélin lýkur við 
sauminn með heftingu.

 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.

afturábak sauminn og ýtið á afturábak hnappinn.  
Ekki logar á neinu gaumljósi og engin hefting verður 
saumuð.

Afturábak hnappur 
Aðgerðar gaumljós

Tafarlaus hefting

Afturábak gaumljós

Heftingar 
valkostir
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Með þessum valkostum getið þið gert mjókkandi/
breikkandi sauma virka svo og einn saum, og 

loka sprettiglugganum. 
Ath: Ekki er hægt að nota öll forrit á sama tíma. 

Í “tapering” er saumbreiddin ýmist mjókkuð eða 

og ósamhliða breytingar á breiddinni. 
Gerið mjókkandi/breikkandi sauma virka með 
því að velja annaðhvort táknið fyrir “tapering”. 

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. 
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 

svo smám saman þar til valinni breidd er náð. 
Saumið óskaða lengd og ýtið þá á  afturábak 
hnappinn. Svo verður sporbreiddin mjókkuð 

gaumvísirinn á vélinni logar þar til saumnum er 
lokið.

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.

Sprettigluggar í mjókkandi/breikkandi saumum.

Mjókkandi/breikkandi saumar 
(Tapering)

Eins saums forrit 
Bútasaums forrit 

Stillið fjölda endurtekninga í 
eins saums forriti 

Sauma 
valkostir 

Fjöldi 
endurtekninga

Eins saums forrit 



4:12Sa
um

a 
að

ge
rð

 

nákvæma lengd á saum sem hægt er að endurtaka. 
Þetta er mjög þægilegt þegar verið er að sauma 

Til að forrita lengd á saum, gerið þið forritið 

ýtið síðan á afturábak hnappinn. Kveikt er á 
aðgerðar gaumljósinu þar til síðasti saumurinn 
í endurtekningunni hefur verið saumaður. Þetta 
ákvarðar lengdina á saumnum. 

Sameining á mjókkandi/breikkandi saumum 

mjókkandi/breikkandi sauma í sömu lengd. 
Gerið mjókkandi/breikkandi sauma virka með 
því að velja eitthvert af þeim táknum, og gera svo 

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. 

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.

Snertið táknið til að opna saumaraðir. Í 
saumaröðum getið þið hannað og stillt röð af 

Sauma hönnuðurTM aðgerð (720)
Snertið táknið til að opnasauma hönnuðs 
TMaðgerðina.  Sauma hönnuðs TMaðgerðin gerir 

sauma eða breyta innbyggðu saumunum. Sérhverju 
spori er hægt að breyta. Lesið um sauma hönnuðs 
TM

Saumaraðir
Sauma hönnuðs TM aðgerðin 

Eins saums forrit 
Bútasaums forrit 
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Sumt í þessari tækni þarfnast ef til vill sérstakra 
saumfóta og aukahluta.

Það eru mismunandi aðferðir við að sauma 

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 

stingi nálægt tönnum lássins með því að nota eina af 

 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.

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 

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 

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

Vinstri hlið 

Hægri hlið
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saum til að sauma teygjur á náttfatnað, pils og 
sportfatnað.

IDTTMefri flytjaranum.

- Kastið jaðarinn á faldinum.

rönguna.

- Setjið efnið undir saumfótinn þannig að 

í einn þráðinn af efninu. Ef sporin sjást á 
réttunni, stillið þá jaðarstýringuna A með þvi að 

réttunni.

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.

Blindföldunar 
saumur 1.1.14

Teygjanlegur 
blindföldunar saumur 
1.1.15

B

A
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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  IDTTM

vinstra megin við nálarsvæðið fyrir aftan 

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 

Byrjið að sauma með því að stíga á fótmótstöðuna 
eða ýtið á start/stop hnappinn. Vélin saumar 

þetta sama hnappagat eins oft og þið viljið.

A

B

Lengd á skurðarlínuj
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Þegar þið saumið handvirkt hnappagat notið þið 

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.

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. 

Hnappagöt með undirleggsþræði eru saumuð með 

hnappagöt  

síðan undir fótinn og fram undan honum.

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.

Endurtaka hnappagatið 
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og veljið sauminn “töluáfesting”. Flytjarinn fer 

Setjið töluna undir fóthölduna. Notið táknið 
fyrir hliðarspeglun til að fullvissa ykkur um að 

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. 

 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.

Að gera við lítið gat eða rifu í fatnaði áður en gatið 
eða rifan verða stærri, getur bjargað viðkomandi 

eða rifuna. 

það.

afturábak hnappinn til að ákvarða lengdina 
á stopp-sporinu. Vélin lýkur sjálfkrafa við 
sauminn.

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-endurtekning
Sporbreidd Hliðarspeglun
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þremur lögum af efnum, tvö lög af efni og síðan er 
vatt á milli efnanna.

valið um fjölda sauma og saumtækni. 

Setjið stingplötuna fyrir beint spor á vélina þegar 

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. 

nákvæma lengd á saum sem hægt er að endurtaka. 

sérstaklega þegar þið eruð að sauma saman marga 

forritið.

og gerið ráð fyrir 6mm saumfari. Setjið 6mm 
IDTTM

staðsetjið efnið undir fætinum þannig að jaðarinn sé 

hægt er, strauið þá saumfarið í áttina að dekkra efni 
ef það er fyrir hendi. 

mynstursins. Leggið efnin siðan saman, efsta lagið 

lögin saman með títuprjónum.  

Bútasaums forrit 
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þræðisporum.

tvinna. Notið rayon tvinna eða baðmullartvinna 
í sama eða öðrum lit á spóluna. 

3 Smellið ráðlögðum saumfæti á vélina. 
4 Setjið IDTTM

með hærri tvinnaspennu til að. getað togað 

þannig ná fram þessu ímyndaða handavinnu 

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.

“Saumur í saumfari” er annar valkostur til að sauma 

IDTTM

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 

svipuðum eða í allt öðrum litum allt eftir því hvað 
þið viljið gera.  Skrautlegur tvinni eins og rayon 

stundum notaðir.  
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Þið færið efnið með höndunum og ákveðið þannig 
sporlengdina.

Setjið stingplötuna fyrir beinan saum á vélina. 
Snertið táknið fyrir fríhendis valkostina og 

IDTTM

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.

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.

Saumið nokkur spor þétt við hvort annað til að hefta 
tvinnana saman. Gerið aðgeðrina “nálin niður” 
virka 

að sauma punkta aðgerðina fríhendis. Haldið 

sérstaka saumtækni eins og kertakveiks sauma og 

kynna með  tákni fyrir aukalegan saumfót. 
Ath: Snertiðhraðhjálp og veljið síðan saum í skoðunar 

saum.

Táknin fyrir aukalega saumfætur

Gormasaumsfótur 6D fyrir fríhendis sauma.

Gormafóts fríhendis

“Sensormatic” fríhendis.

Fríhendis valkostir
Tákn fyrir fríhendis valkosti.
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1

3

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. 

með fallegu eins borða saumunum í vélinni ykkar.. 

bestum árangri notið þið viðeigandi undirleggs eða 
stöðugleikaefni undir efnið. 

niðri” virkt Saumið fyrsta hluta mynstursins, og 
saumið þar til vélin stöðvast sjálfkrafa með nálina 
niðri.

nauðsynlegt að staðsetja borðann fyrir framan 
nálina í sama skáa og fyrri hluti var saumaður í. 

stöðvast aftur. 

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.



4:22Sa
um

a 
að

ge
rð

 

1

3

4

5

Bætið fallegum afbrigðum við skrautsaumana t.d. 
með þessum tvöfalda borðasaum. Mjóir borðar eru 

fyrir þessa tækni.  Til að ná sem bestum árangri 
notið þið viðeigandi undirleggs eða stöðugleikaefni 
undir efnið. 

“nálin niðri” virkt Notið “start/stop” hnappinn 
til að byrja að sauma. Vélin lýkur við fyrsta 
hlutann af saumnum og stöðvast sjálfkrafa með 

framan og látið hann snerta nálina í sama halla 
og saumurinn er. Haldið áfram að sauma þar til 

3 Bætið hinum borðanum við og setjið hann fyrir 

fyrri og í sama halla og sporin eru.  Haldið 
áfram að sauma þar til vélin stöðvast. Sjá mynd 
3.

staðsetjið hann fyrir framan nálina eins og áður 
- haldið áfram að sauma þar til vélin stöðvast. 

borðann - saumið þar til vélin stöðvast. Sjá 

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 

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.

Ráð: Þið eigið aldrei að hafa báða borðana hægra megin. 

en þið komið með seinni borðann til hægri .
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Bætið fallegum afbrigðum við skrautsaumana, 
t.d. með þrefalda borðasaumnum. Mjóir borðar 

þessa tækni. Til að ná sem bestum árangri notið þið 
viðeigandi undirleggs eða stöðugleikaefni undir 
efnið.  

Fljótandi saumar framkalla sérstök áhrif þar sem 
tengisporin sjást ekki  Um er að ræða tvenns konar 

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.

undan efninu sjálfu.

stýringunni á fætinum, og að fóturinn renni 
ofan á stöðugleikaefninu.

og setjið stöðugleikaefni undir.  

samband. Byrjið að sauma og gerið ráð fyrir 
saumfari.

3 Þegar saumnum er lokið opnið þið efnin, togið 

að ofan.
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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 

um spólu, snertið þið OK í sprettiglugganum.

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. 

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. 



Saumaraðir 5
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Ath: Öll tákn og valkostir eru ekki sýnd á sama tíma
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Saumaraðir 

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 - 

Sporbreidd  Sporstaða

Sporlengd  SporþéttleikiÖrvar (færa bendilinn fram og 
til baka í saumaröðinni)

Áætluð lengd 
á saumaröð

OK, loka 
saumaröð

Stop skipun

Heftingar skipun
Skipun um klippingu
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Opnað og 

Ath: Þið getið einnig lokað saumaröðinni með því að 
ýta á fótmótstöðuna eða með því að ýta á start/stop 
hnappinn.

Flokkur sauma Skrunörvar
Skoðunar valmynd

Saumar
Stafróf

Saumaraðir 

Tegund stafrófs
Örvar fyrir fram og til baka 

Eyða
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Stop skipun

Heftingar skipun
Skipanir um tvinnaklippingu 

Stop skipun

Heftingar skipun
Skipanir um tvinnaklippingu 

Færa bendil 
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Hliðarspeglun

Endaspeglun 

EyðaSporbreidd  Sporstaða

Sporlengd  Sporþéttleiki
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Ath: Þið getið einnig lokað saumaröðinni með því að ýta 
á fótmótstöðuna eða með því að ýta á start/stop hnappinn

Vista í persónulegri valmynd

Örvar (færa bendilinn fram 
og til baka í saumaröðinni)

Hætta við 

Skrunörvar

Eyða (A)
Eyðingartákn (B)
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 Spora hönnuði TM

 Spora hönnuði og 



Spora hönnuður TM kostir 6
quilt expression  720™aðeins 
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Nýr saumapunktur
Þrefalt spor 

OK, lokaSauma hönuðsTMaðgerðarglugga

Afrita 

Snerti aðgerð - færa 

Eyða

Endaspeglun 

Hliðarspeglun 

Hjól 

Flutningslengd 
frá síðasta 
saumapunkti

Hliðarstaða 
saumapunkts

Velja saumapunkt

Sp
or

a 
hö

nn
uð

ur
 TM

   
ko

st
ir

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 -
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   kostir 
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 

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.

 saumapunkti 
Saumapunktur er sá staður þar sem nálin fer í gegn 
um efnið. Saumapunktar eru tengdir saman með 
sporum,.

grænum punkti. Valinn saumapunktur er 

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.

Til að velja saumapunkt veljið þið hann á skjánum 
með skjápennanum, eða notið örvarnar.  Ef þið 

munu sporin á milli þessara tveggja punkta verða 
sjálfkrafa valin og merkt með grænum lit (A og B á 
myndinni).
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. 

Fyrsta talan fyrir ofan “velja sauma punkt” reitinn 
er merkti saumapunkturinn. Seinni talan sýnir 
heildarfjölda saumapunkta.

Spora hönnuður TM  kostir 

OK, loka Sauma 
hönnuðsTMaðgerð Nýr saumapunktur

Valmynd 

Velja saumapunkt

A

B
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Hliðarspeglun

Endaspeglun 

Þrefalt spor 

Afrita 
Nýr saumapunktur

Þrefalt spor 

Eyða
Endaspeglun 

Hliðarspeglun 

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

Snertið táknið fyrir þrefalt spor og valinn saumur 
eða saumar verða þrefaldaðir. 

Valdir saumapunktar verða speglaðir lárétt.

Valdir punktar verða speglaðir lóðrétt.

Ef þið viljið eyða einum saumapunkti, veljið þið 

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 
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Snerti aðgerðir 
Notið skjápennann til að framkvæma breytingar 
beint á skjánum, með því að snerta og draga til 

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.

áherslan á merkta saumapunktinum. Flakk verður 

Ath: 

örvarnar á hjólinu til að súmma að og frá. Ef þið 

0,5mm. Ef þið súmmið frá verða eingöngu útlínur 

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 

A B

Snerti aðgerð - færa 
Hjól 

Hliðarstaða 
saumapunkts (A)

Flutningslengd 
eða sporlengd 

frá fyrri 
saumapunkt (B)

S
pora hönnuður TM

   kostir 
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sauma 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.

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. 

sem þið viljið vista sauminn í. Allir áður vistaðir 
persónulegir saumar eru sýndir í persónulegu 
valmyndinni.

Spora 
hönnuðsTM

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.

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.

Vistið í persónulegu 
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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. 

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

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
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Persónulegar skrár 

Til að opna persónulegar skrár þarf fyrst að opna 
valmyndina  Veljið persónulegar skrár á valreininni 
hægri megin við skjáinn. 

þannig að þið getið fundið þær á auðveldan hátt. 

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 

eða með táknum.

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 

smámyndaskoðun.

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

Notið táknið til að færa upp um eitt þrep til að 

upp alla möppuna.  Á skjánum sjáið þið skrár og 
möppur sem eru á hverju þrepi.

Smámyndaskoðun

USB tæki  
Persónulegar skrár 

Hanna nýja möppu
Skoðunar valmynd

Listi / Smámyndir 

Fara upp um 
eitt þrep
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Hanna nýja möppu

Klippa
Afrita

Líma
Endurskíra skrá 
eða möppu

Eyða

Hanna 
Snertið táknið “hanna nýja möppu” til að búa til 
nýja möppu. Sprettigluggi opnast fyrir nafnið á nýju 
möppunni. 

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”. 

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”. 

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.

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.

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.
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.

Þegar vélin er að hlaða inn, vista, færa skrár eða 
eitthvað annað sem getur tekið tíma þá kemur 
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B

A

D

C

Vélin hreinsuð

Ath: Notkun á hreinsiefnum á vélina getur skemmt 
plasthlutina framan á vélinni. 

Hreinsun á  gríparasvæðinu
 

vélinni.

Hreinsað undir gríparasvæðinu

Stingplatan sett á vélina

Notið eingöngu “original” hluti í þessa vél
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Vandamál/orsök Lausn  
Almenn vandamál 

R

R

® 

®
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R

Undirtvinninn slitnar

R

Sporin í saumnum eru ójöfn

®
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