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Før du begynner å sy bør du først teste mønsteret 
fra trinn a til e for å se om stinget kan brukes 
med denne funksjonen. Merk av for endepunktet 
før du begynner å sy.

a Slå på maskinen.

b Trykk på Nyttesøm eller Tegn/prydsøm på 
nyttesømskjermen.

c Begynn å sy og stopp deretter maskinen når 
det ønskede syendepunktet kommer inn i 
sensorpennens berøringsområde.

d Trykk på .

→ Skjermbildet sensorfunksjoner vises.

e Trykk på .

→ Innstillingsskjermbildet for syendepunktet vises.

Bruke sensorpennen til å spesifisere syendepunkt 
(versjon 1.05 eller senere)

Prosedyrene for å angi syendepunkt med sensorpennen er ulike dem som er 
beskrevet i bruksanvisningen. Se følgende.
Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken sammen med bruksanvisningen.

Bemerk
• Bruk sensorpennen til å berøre endepunktet to ganger for å angi nøyaktig plassering. Sørg for å berøre 

nøyaktig samme punkt.
• Merk av for endepunktet før du begynner å sy.

Bemerk
• Hvis nålfallspunktet angis med 

sensorpennen innen 70 mm (ca. 2–3/4") fra 
syendepunktet, har ikke maskinen behov for 
den andre berøringen. Når du har fullført 
trinn f, fortsetter du med trinn j. 
Syendepunktet kan imidlertid bli noe 
forskjellig fra den angitte posisjonen.
Stans maskinen minst 70 mm (ca. 2–3/4") 
unna syendepunktet før det angis første 
gang.

Note
• Hvis nålfallspunktet er mer enn 100 mm 

(ca. 4") fra endepunktet som er valgt med 
sensorpennen, kan en mer nøyaktig 
posisjon angis neste gang punktet berøres.

Bemerk

• Hvis  ikke er tilgjengelig, kan ikke 
syendepunktet spesifiseres med det valgte 
stingmønsteret. Velg et stingmønster.
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f Trykk med sensorpennen på stedet som skal 
spesifiseres som syendepunkt.

→ Avstanden fra den nåværende nåleposisjonen til det 
berørte stedet vises.

a Det viser om du må berøre syendepunktet én eller 
to ganger.

b Trykk for å slette det spesifisert syendepunktet.
c Trykk for å velge om syingen skal avsluttes med et 

fullstendig mønster.
→ Se “Endesømtast” på side 3.
d Trykk for å begynne å sy i begynnelsen av 

mønsteret.
e Trykk for å slutte å spesifisere en innstilling med 

sensorpennen.
f Trykk når du syr samme avstand som forrige gang 

for å hente forrige innstilling.
→ Se “Bruke forrige innstilling om igjen” på side 4.

Berør én gang Berør to ganger

b

e

c

a

d

f

Bemerk
• Den viste avstanden er ikke lengden av en 

rett linje mellom nåværende nåleposisjon og 
stedet som ble trykket med sensorpennen. 
Det er lengden av en vinkelrett krysning 
mellom stedet som trykkes med 
sensorpennen og sylinjen.

a Vist avstand

• Følgende feilmelding vises hvis området 
utenfor sensorpennens berøringsområdet 

trykkes. Trykk på  og trykk deretter 
innenfor sensorpennens berøringsområde.

• Ved sying med denne innstillingen må du 
holde lett i stoffet og mate det rett.

• Når du bruker sensorpennen til å angi 
syendepunktet, må du holde pennen på 
samme måte som da den ble kalibrert for å 
unngå at det faktiske endepunktet blir ulikt 
det du har angitt.

• Best resultat oppnås ved å sy en prøvesøm 
med samme stoff og stingmønster som i det 
opprinnelige prosjektet.
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Endesømtast

g Trykk på , og fortsett deretter syingen.
* Innstillingen kan brukes ved å trykke lenge på et 

justeringsområde med sensorpennen.
→ Når en syendepunktinnstilling er spesifisert, vises 

 i øvre venstre hjørne av skjermen.

→ Maskinen stanser automatisk med nålen i stoffet 
omtrent halvveis fra angitt syendepunkt, og 
innstillingsskjermbildet for syendepunkt vises.

h Trykk med sensorpennen på stedet som skal 
spesifiseres som syendepunkt én gang til.

→ Avstanden fra den nåværende nåleposisjonen til det 
berørte stedet vises.

i Trykk på  for å bruke innstillingen for 
syendepunktet.

* Innstillingen kan brukes ved å trykke lenge på et 
justeringsområde med sensorpennen.

j Begynn å sy på nytt.
* Maskinen stopper automatisk på det spesifiserte 

endepunktet.

Enden av sømmen justeres ikke. Når 
endepunktet nås, stoppes syingen 
umiddelbart, selv om stingmønsteret 
ikke er fullført.
Lengden av stingmønsteret justeres 
slik at syingen vil stoppe på det 
spesifiserte endepunktet med et 
fullstendig mønster.

Bemerk
• Endesømtasten er ikke tilgjengelig i 

følgende situasjoner.

- Når kun  vises. 
Endesømjusteringen er ikke tilgjengelig 
med valgt sting, og kun ett ikon vises.

- Når endesømtasten er nedtonet.
- Ved spesifikasjon av syendepunktet på 

det punktet som krever justering mer enn 
20 % av lengden av et mønster, for å 
fullføre et mønster helt.

• Vi anbefaler å redusere mønsterstørrelsen 
for å avslutte syingen med et fullstendig 
mønster. Sying med lange mønstre 
avsluttes ikke nødvendigvis med et 
fullstendig mønster.

Bemerk
• Når syendepunktet er angitt med 

sensorpennen to ganger, er avstanden 
nøyaktig angitt. Sørg for å berøre nøyaktig 
samme punkt.

• Følgende feilmelding vises hvis punktet som 
berøres andre gang ikke er likt det som ble 
berørt første gang. Berør riktig punkt.

• Endesømtasten kan ikke brukes til å angi 
syendepunkt andre gang.
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■ Bruke forrige innstilling om igjen
Når du skal bruke samme stoff og mønster til å sy 
samme lengde, kan forrige innstilling brukes én gang 
til i stedet for å bruke sensorpennen til å angi 
syendepunktet hver gang.

Gjenta trinn c til e, og trykk deretter  i trinn 

f i stedet for å bruke sensorpennen.

* Hvis du trykket på , er det ikke nødvendig å 

angi syendepunkt for andre gang. Fortsett med trinn 
j for å fortsette med å sy til maskinen automatisk 
stopper i syendepunktet.

* Trykk på  for å begynne å sy i begynnelsen av 

stingmønstret.

Bemerk
• Denne repetisjonsfunksjonen gjentar kun 

syavstanden som er tildelt innen 200 mm 
(ca. 8") fra nålepunktet til syendepunktet. 
Hvis du er i gang med å sy, og du stanser 
maskinen i endepunktet, gjentar maskinen 
kun avstanden fra det punktet der du 
stanset maskinen til sluttpunktet hvis du 

trykker på  for å kopiere forrige 
innstilling.
Du kan endre syendepunktet når du har 

trykket på  ved å berøre det nye 
endepunktet med sensorpennen. Bedre 
resultat oppnås imidlertid ved å angi 
endepunkt helt på nytt.

• Syendepunktet kan ikke hentes tilbake i 
følgende situasjoner. (Tasten er ikke 
tilgjengelig.)
- Hvis maskinen er slått av.
- Hvis mønster er forandret, lagt til eller 

slettet.
- Hvis stinglengden er forandret.
- Hvis mønsteret speilvendes loddrett.
- Hvis dobbeltmatefoten settes på / tas av.
- Hvis mateposisjonsspaken til 

dobbeltmatefoten heves/senkes.
• Du kan avbryte forrige innstilling ved å 

trykke på . Fortsett prosedyren fra 

trinn f.
• Syendepunktet kan tilbakekalles, men hvis 

syforholdene er forandret, som for 
eksempel hvis et annet stoff blir brukt, må 
syendepunktet angis helt på nytt.
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