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Instruktionsbok



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

Nätanslutning
Den här symaskinen får endast användas med den spänning som anges på märkplåten.

Säkerhetsföreskrifter
-

ning av och med instruktioner om hur man använder symaskinen från en person som ansvarar för deras 
säkerhet.

som rekommenderas av tillverkaren och som anges i den här bruksanvisningen.

Observera att denna produkt vid kassering måste lämnas  
för säker återvinning i enlighet med gällande nationell 
lagstiftning för elektriska/elektroniska produkter.  
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Grattis!
®

världens mest avancerade symaskiner med den senaste designen och tekniken. Den kommer att göra 
alla dina kreativa idéer till verklighet.
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Inledning

Maskinöversikt

Framsidan
1. Trådskåror
2.  Trådkniv

4.  Inbyggd nålträdare

6.  Nålfäste

9.  Nedre trådledare

11.  Nålskruv
12.  Trådledare

16.  Tillbehörsask
17.  Hastighetskontroll

20.  Utdragbar sömöversikt
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34

33
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22 23 24 25Övre delar
21.  Reglage för pressarfotstryck
22.  Trådledare
23.  Trådbrickor

26. Trådtilldragare
27.  Trådspänningsbrickor

29.  Trådspänningsreglage

Baksidan

nätsladd och fotreglage
31.  Handtag

33.  IDT™-system

matartänderna

Tillbehör
Tillbehör som ingår

38.  Universalverktyg

40.  Liten trådbricka

bilden
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Pressarfötter

Obs! Kontrollera att IDT™-systemet är urkopplat när du använder pressarfot 2A och 5B.

Standardpressarfot 0A med IDT™-system (visas som  på skärmen, 
sitter på maskinen vid leverans)
Den här pressarfoten används framför allt för raksöm och sicksack med 

Dekorsömsfot 1A med IDT™-system (visas som  på skärmen)

konstruerat så att pressarfoten ska glida smidigt över sömmarna.

Dekorsömsfot 2A (visas som  på skärmen)

undersidan är konstruerat så att pressarfoten ska glida smidigt över 
sömmarna.

Pressarfot för osynlig fållsöm 3 med IDT™-system (visas som  på 
skärmen)

fållkanten.

Blixtlåsfot 4 med IDT™-system
Den här pressarfoten kan snäppas fast antingen till höger eller vänster om 

Automatisk knapphålsfot 5B (visas som  på skärmen)
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Sömöversikt

Nyttosömmar
Söm Nr Namn Beskrivning

01
Raksöm

Obs! Denna söm har en starkare fästning än söm 21.

02

03

04
Tät sicksack

05
Elastisk söm för dekorativa fållar och kantstickningar.

06
Trestegssicksack

07 elastisk undertråd.

08
Triangelsöm Elastisk dekorativ fåll för elastiska tyger.

09
Osynlig fållsöm

10

11
Elastisk trikåsöm

12

13 kant.

14

15 kuddfodral.

16
Rundat knapphål med 
längsgående träns

17 längsgående träns

18
Elastiskt knapphål

19

20 lagningssöm
Lagning av hål eller trasigt tyg.

IDT™-systemet
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Quiltsömmar

Söm

Nr 21 * 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Söm

Nr 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

* Söm 21 sys med ”osynlig tråd” som övertråd och ökad trådspänning för att skapa en handsydd effekt.

Nålkonstsömmar

Söm

Nr 48 49 50

Obs! Sömmarna 48, 49 och 50 sys med vingnål för bästa resultat.

Satinsömmar

Söm

Nr 51 52 53 54

Dekorsömmar

Söm

Nr 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

IDT™-systemet

IDT™-systemet
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Förberedelser

det yttre förpackningsmaterialet och lyft av 
skyddshuven/väskan.

2.  Ta bort övrigt förpackningsmaterial och 
plastpåsen.

Obs! Symaskinen PFAFF® passport™ 2.0 är 
inställd för att ge bäst sömnadsresultat vid normal 
rumstemperatur. Extremt höga och låga temperaturer 
kan påverka sömnadsresultatet.

Anslut maskinen till eluttaget

tillbehören.

vet hur du ansluter maskinen till eluttaget. Dra ur 
nätsladden när du inte använder maskinen.
Till den här symaskinen ska du använda  
fotreglaget C-9002 som är tillverkat av  

.

 
i eluttaget i väggen.

2.  Dra ur sladden ur vägguttaget och därefter ur 
maskinen.

sladden runt fotreglaget så blir det enklare att 
förvara den.

lådan runt friarmen på maskinen.

friarmen.
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B

Friarm
Dra av tillbehörslådan för att använda friarmen. 
När lådan är monterad på maskinen hålls den på 
plats av en spärr. Ta bort tillbehörslådan genom att 

medurs för att sänka plattan och moturs för att  

Trådkniv
Dra tråden bakifrån och fram för att använda 

Trådrullehållare
Maskinen har två trådrullehållare: en fast och en 

brodertrådar och vertikalt läge kan användas för 
många specialtrådar.

Horisontellt läge

över den andra trådbrickan.

trådrullen.

Trådbrickan ska placeras så att den platta sidan 

utrymme mellan trådskivan och trådrullen.

Stor trådbricka

Liten trådbricka
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E D

C
B

A

FG

Vertikalt läge

under trådrullen. Då hasplas tråden inte av för 
snabbt.

trådrullehållaren eftersom detta hindrar trådrullen 
från att rotera.

Extra trådrullehållare

av undertråd från en annan trådrulle eller när du 
syr med tvillingnål.

Trä maskinen

står i det högsta läget.

trådbricka i rätt storlek.
2.  Dra tråden framifrån och bakåt genom den 

3.  Trä ner genom den högra trådskåran och 
därefter upp genom den vänstra trådskåran.

och ner i den vänstra trådskåran in i den nedre 

5.  Trä nålen.

Trådrullehållaren i vertikalt läge.

Extra trådrullehållare.
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Nålträdare
Med nålträdaren träds nålen automatiskt. Nålen 
ska vara i det övre läget när den inbyggda 
nålträdaren ska användas. Tryck upp nålen med 
nålstoppknappen så att den är i det övre läget.

genom nålsögat.

drar tråden genom nålsögat och bildar en ögla 
bakom nålen. Dra ut trådöglan bakom nålen.

Obs! Nålträdaren är konstruerad för nålar i storlek 
70–120. Du kan inte använda nålträdaren för nålar i 
storlek 60 eller mindre, för vingnålar eller tvillingnålar. 

trädning av nålen.
Nålen ska trädas framifrån och bak när du trär den 
manuellt.

Trä en tvillingnål

pressarfoten är upplyft och att nålen står i det 
högsta läget.

trådhållaren.
2.  Dra tråden framifrån och bakåt genom den 

3.  Trä ner genom den högra trådskåran och 
därefter upp genom den vänstra trådskåran.

4.  Dra trådarna från höger in i trådtilldragaren 

Lägg ena tråden i skåran på vänster sida om 

5.  Trä nålarna.
Obs! När du använder en tvillingnål kan du behöva 
minska stygnbredden för att förhindra att nålen, 
stygnplåten eller pressarfoten skadas. Hur mycket 
stygnbredden behöver minskas beror på sömplaceringen, 
stygnbredden och/eller tvillingnålens storlek.



14

B

A

C

D

den sitter stadigt mot trådrullen.
2.  Dra tråden framifrån och bakåt genom 

3.  Trä tråden inifrån och ut genom hålet  

spolen och klipp av tråden.
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4

maskinen är avstängd innan du sätter i eller tar 
bort en spole. Öppna luckan till spolkorgen genom 

 

moturs.

och dra tråden i pilarnas riktning genom 

4.  Dra tråden i pilarnas riktning genom 

IDT™-systemet  
(inbyggd dubbelmatning)

® passport™ 2.0-symaskinen den  
 

IDT™
matar IDT™-systemet tyget ovan- och underifrån 

tygmatningen ger också perfekt mönsterpassning 
av rutiga och randiga tyger. IDT™-systemet gör 
att när du quiltar ligger alla tyglager still och inget 

IDT™-systemet
Obs! När du syr med IDT™-systemet måste du använda 
pressarfötter med en urfasning mitt bak (F).

 
IDT™-systemet nedåt tills den hakar i.

IDT™-systemet
IDT™-

 
Dra ner övermataren/IDT™-systemet och sedan 
ifrån dig och släpp sedan IDT™-systemet sakta 
uppåt.
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Pressarfotstryck

syr på mycket tunt eller kraftigt tyg kan resultatet 
förbättras om du ändrar trycket.

vrida reglaget moturs.
Obs! Om du vrider reglaget för mycket moturs kan det 
lossna. Sätt då tillbaka reglaget och vrid det medurs tills 
det sitter fast igen.

reglaget medurs.
Obs! Om du vrider reglaget medurs tills det inte går 
längre har du ställt in pressarfotens maxtryck. Försök 
inte vrida reglaget längre än så.

Om du vill ändra trådspänningen vrider du på 
 

övertrådspänningen är rätt inställd. Det innebär  

vid vanlig sömnad.
Om undertråden syns på tygets ovansida 
är övertrådsspänningen för hård. Minska 
övertrådsspänningen.
Om övertråden syns på tygets undersida 
är övertrådsspänningen för lös. Öka 
övertrådsspänningen.
När du syr dekorsömmar och knapphål ska 
övertråden synas på tygets baksida.

kontrollera spänningen.
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Nålar
 
 

nålar i de vanligaste använda storlekarna.

Universalnål (A)
Universalnålarna har en något rundad spets och 

till en mängd olika tygkvaliteter.

Stretchnål (B)

skinnimitationer. Märkta med ett gult band.

Brodérnål (C)

rundad spets och en aning större nålsöga för 

metalltrådar och andra specialtrådar för broderi 
och dekorationer. Märkta med ett rött band.

Jeansnål (D)
Jeansnålar har en vass spets som går igenom 

Vingnålar (E)

små hål i tyget vid sömnad av olika hålsömmar på 
naturmaterial.
Obs! Byt nål ofta. Använd alltid en rak nål med vass 
spets (F).
En skadad nål (G) kan orsaka överhoppade stygn, bruten 
nål eller avsliten tråd. En skadad nål kan också förstöra 
stygnplåten.
Använd inte asymmetriska tvillingnålar (H), för de kan 
skada symaskinen.
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Byta nål

i nålen.

behov.
3.  Ta bort nålen.

den platta sidan bakåt så långt upp det går.
5.  Dra åt nålskruven så mycket som det går.

Sänka matartänderna
Du kan sänka matartänderna genom att dra spaken 

Obs! Matartänderna höjs inte direkt när du drar  
i spaken. Vrid ett helt varv på handhjulet eller börja sy 
för att koppla in matartänderna igen.

Pressarfotslyft

enklare att placera tyget under pressarfoten.

Tryck ner pressarfoten tills den lossnar från 
pressarfotsfästet.

automatiskt fast i fästet.
Obs! Kontrollera att pressarfoten sitter fast ordentligt 
genom att höja pressarfotslyften.
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Backmatning (1)
Om du håller backmatningsknappen intryckt 

håller knappen intryckt.

låsa backmatningen. 

lagningssöm.

Tryck på knappen för att starta och stanna utan att 
använda fotreglaget. Tryck på knappen en gång för 
att starta och tryck igen för att stanna. 

Hastighetskontroll (3)
Hastighetskontrollen ställer in den högsta 
syhastigheten. Om du vill öka syhastigheten för du 
reglaget uppåt och om du vill sänka hastigheten 
för du det nedåt.

Tryck på knappen för att visa den rekommenderade 

syns längst ner i det högra hörnet av skärmen ska 
IDT™-systemet kopplas in.

Automatiskt avslut (5)
Tryck på knappen för automatiskt avslut medan 
du syr. Maskinen syr omedelbart fäststygn och 
stannar automatiskt. 

att maskinen ska sy fäststygn vid slutet av en söm. 
Lysdioden intill knappen tänds. Efter att du sytt 

medan du fortfarande syr. Maskinen kommer att 

stanna automatiskt.

Obs! Funktionen automatiskt avslut kan inte användas 
med söm 15-20.

trycka lätt på fotreglaget.

Stygnlängd (7)

När du syr raksöm kan du ändra stygnpositionen 

3,5 på skärmen utgör mittpositionen.

Välja söm (9)

med en kombination av sifferknapparna 0 till 9.
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Varningsmeddelanden/ljudsignal
Huvudmotorn överbelastad
Din symaskin kan bli överbelastad om du syr på 
kraftiga tyger. Då kan tråden vrida sig eller fastna 

är löst kommer symaskinen att fortsätta sy.
Obs! Om tråden fastnar inuti kroken under sömnad 
och nålen inte kan röra sig och du fortsätter att pressa 
ner fotreglaget kommer strömbrytaren att slås av och 
maskinen stannar helt. Starta om symaskinen genom att 
trycka strömbrytaren ON/OFF först till OFF och sedan 
till ON igen.
Obs! Kontakta din auktoriserade PFAFF® -återförsäljare 
om problemet kvarstår.

Om du trycker på någon knapp så kommer en 

Obs! Du kan inte sy i läget för undertrådsspolning.

Maskinens ljudsignaler

medan du startar maskinen. 

Tryck på knappen för automatiskt avslut igen för 
att återgå till sömnadsläget.
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Sömnad
När symaskinen är påslagen är raksöm 01 valt på 
förhand.

Välja söm

med en kombination av sifferknapparna 0 till 9.

Söminställningar

Endast den valda sömmen ändras och 

söm. De ändrade inställningarna sparas inte 
automatiskt när maskinen stängs av.

den inställning du vill ändra. Det inställda värdet 

Om du försöker ange ett värde under lägsta eller 
över högsta tillåtna värde avges en varningssignal.
Obs! Standardvärdena blinkar på skärmen när du 
bläddrar igenom de olika inställningsalternativen.
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Sömnadstekniker
Trestegssicksack

vänster sida och kastar över kanten på höger sida.

för trikåtyger.

Maskinens knapphål är specialanpassade för olika 
typer av tyg och plagg. I sömtabellen på sidan 7 

Lägg mellanlägg under tyget och/eller förstärk 
tyget där knapphålen ska sys.

1.  Markera var på plagget knapphålet ska vara.

storlek avgör knapphålets längd.

pressarfoten och placeras under foten.

önskad längd.
Obs! Sy alltid ett provknapphål på en restbit av det 
aktuella tyget.

knapphålsfotens mitt.

den ifrån dig.



23

A

Elastiska tyger)
När du syr knapphål i elastiska tyger 
rekommenderar vi att iläggstråd används för ökad 
stadga och för att motverka att knapphålet sträcks.
1.  Lägg en ögla av kraftig tråd eller pärlgarn över 

trådändarna framåt under foten och knyt dem 
runt stiftet framtill på foten.

satinsömsstolparna. 
3.  När knapphålet är klart lyfter du av snodden 

från stiftet och drar den rak.

1.  När du vill sy i en knapp tar du bort 
 

3.  Lägg in knappen under pressarfotsfästet.  
 

i knappen hamnar under nålen och att bredden 

ändrar du stygnbredden så att den passar 
avståndet mellan hålen.

4.  Du kan öka eller minska antalet stygn som 
fäster knappen på tyget i steg om två med 

antalet stygn visas på skärmen. 6 stygn är 
inställda på förhand.

fäster och stannar.
Obs! Använd universalverktyget om du vill ha en 
knapphals under knappen. Du kan också använda 
pressarfot #820 473-96 som används för att sy  



24

A

revan i plagget.

4.  När du har sytt över hålet trycker du på 

sömmens längd. Därefter syr maskinen 
automatiskt färdigt sömmen.

och maskinen stannar när sömmen är klar.
 Om du vill ställa in en annan längd på sömmen 

ovan.
Obs! Lagningssömmar kan också sys med knapphålsfot 
5B. Ställ in längden på lagningssömmen genom att dra 
ut knapphållarbrickan och sänk knapphålsspaken för att 
börja sy.

Sy fållar i kraftigt tyg
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Quiltning
En quilt består oftast av tre lager: två lager tyg med 
ett lager vadd emellan.

olika sömmar och tekniker.

Sy i ”diket”
IDT™-systemet.  

 
 

i quiltblocken.

Obs! Du kan också använda tillbehörsfot #820 925-096 
med IDT™-system.som används för att sy i diken.

Crazy quilt-sömmar
Dekorera din quilt med vackra dekorsömmar. 

 
bomull.

Frihandssömnad

struktur och liv åt quilten.
När du frihandsbroderar ska du sänka 

 
att bestämma stygnlängden.

frihandssömnad 820 988-096.

4.  Nåla ihop quiltlagren och förbered enligt 

Tips! Träna först att sy på frihand på några tygbitar 
med fyllning. Om du syr med jämn hastighet blir det 
lättare att sy jämna stygn.

precis bredvid varandra för att fästa trådarna.

ska fortsätta snirkla sig fram.

Quiltning med handsytt utseende
1.  Tråckla på den färdiga ovansidan på 

vadderingen och baksidan.
2.  Trä nålen med osynlig transparent tråd. 

rayon- eller bomullstråd som undertråd.

IDT™-systemet.
6.  När du syr ska du bara se undertråden. 

att du uppnår önskad effekt.



26

B

A

Osynlig fållsöm

IDT™-system.

den kastade kanten sticker ut utanför fållen. 

4.  Lägg tyget under pressarfoten så att fållen går 

5.  När nålen går ner i fållen ska den fånga upp 
en liten mängd tyg. Om sömmen syns från 

kan anas.

Osynlig fållsöm, elastisk

är särskilt lämplig för stretchmaterial eftersom 

behöver du inte kasta över kanten först.

Sy i blixtlås

anvisningarna i mönstret. Då blir resultatet bäst.

Om pressarfoten sitter på vänster sida måste nålen 

Osynlig fållsöm, 
nummer 09

Osynlig fållsöm, 
elastisk, nummer 10
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Underhåll

Rengöra maskinen

att rengöra den från damm och ludd.

Obs! Höj nålen, sänk matartänderna och stäng av 
maskinen.

luckan till spolkorgen åt höger och ta bort luckan 

stygnplåten.

Rengör matartänderna med spolområdet med 

Området under spolkorgen måste rengöras när du 

att ludd har samlats runt spolkorgen.
Ta bort spolkorgen genom att lyfta den upp och till 
höger. Rengör området med borsten eller med en 
torr trasa.

Obs! Blås inte i eller runt spolkorgen. Damm och ludd 
åker då längre in i maskinen.

sänkta och dra åt de två skruvarna till stygnplåten. 
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Felsökning
 

®

Problem/orsak Åtgärd

Tyget matas inte? 
Nålen går av?

Maskinen syr inte?
i maskinen och i vägguttaget.

funktionsknappar?
Maskinens uttag och funktionsknappar kan vara 
känsliga för statisk elektricitet. Om det inte händer 
något när du trycker på knapparna kan du stänga 

®

problemet kvarstår.

Har du satt i nålen korrekt?
Har du satt i en felaktig nål?

Har du trätt maskinen på rätt sätt?

tyget.

Övertråden går av
Har du satt i nålen korrekt?
Har du satt i en felaktig nål?

Har du trätt maskinen på rätt sätt?

eller tråd som har blivit uttorkad? ®

trådrullen.
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Undertråden går av
Har du satt i spolen korrekt?

Har undertråden spolats på rätt sätt?

Sömmen har ojämna stygn

Maskinen matar inte eller matar ojämnt
Har du trätt maskinen på rätt sätt?
Har det samlats ludd mellan matartänderna? Ta bort stygnplåten och rengör matartänderna med 

en borste.

Huvudmotorn blir överbelastad
Har tråden vridit sig eller fastnat i 
spolkapselområdet eller matartänderna?

Ta bort stygnplåten och rengör matartänderna och 
spolkapselområdet från trådar och ludd.
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CE – auktoriserad representant
SVP Worldwide

meddelande göra ändringar i symaskinsutrustningen 
och tillbehörssortimentet samt att ändra prestanda eller 
design.

produkten.

Immateriella rättigheter
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