
  

   

202001012/Kaj 



2 

 2 

Vi vill tacka för förtroendet Du har gett oss och vår produkt. 

 

Bruksanvisningar kan ibland vara lite krångliga att förstå,           
kontakta oss så hjälper vi Dig gärna: 

E-post: fox25@symaskin.info 

Telefon 042-260203 

SMS: 073-9696093 enbart text och bilder. 

 

Innan Du kontaktar oss med sömnadsproblem, kan Du prova att byta till 
en ny nål som är avsedd för ditt projekt. 

Byt också till en annan trådrulle med sytråd av bra kvaliet.  

Vi rekommenderar idag oftast polyestertråd till all sömnad. 

Skadad nål och tråd av sämre kvalitet ger oftast sämre resultat. 

 

Provsy alltid i minst 2 lager fast bomullstyg. 
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VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER! 

Läs hela manualen innan första användning              
För att minska risken för elektrisk skada: En apparat får aldrig lämnas obevakad när den är inkopplad. 
Koppla alltid ur den här symaskinen från eluttaget när du lämnar rummet, efter användning och före 
rengöring.  

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR ELLER PERSONSKADOR:  

1. Denna symaskin år ingen leksak! Låt inte barn använda symaskinen utan överseende av vuxen. Symaskinen är inte 
avsedd för användning av barn eller handikappade personer utan korrekt tillsyn. Noggrann uppmärksamhet är 
nödvändig  när denna symaskin används av eller i närhet av barn.  

2. Använd endast denna maskin till det den är avsedd för och som beskrivs i den här bruksanvisningen.                         
Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren enligt denna manual.  

3. Använd aldrig denna symaskin om:             
 - Den har skadad sladd eller kontakt.                                                                                                                                               
 - Inte fungerar korrekt.              - 
 Har blivit tappad, skadad eller blöt av vatten.                
 Lämna symaskinen till Din auktoriserade återförsäljare eller serviceställe för genomgång, reparation eller 
 elektrisk/mekanisk justering.  

4. Använd aldrig maskinen med tilltäppta ventileringshål vid motor etc. Ha alltid öppen ventilation till symaskin och pedal. 
 Torka eventuellt av maskinen med torr trasa.  

5. Släpp aldrig/ sätt aldrig in något okänt föremål i maskinens öppningar. 

6. Använd inte maskinen utomhus.  

7. Använd inte aerosol-produkter (spray) i maskinen.  

8. Placera inte avsiktligt eller oavsiktligt något på fotpedalen.  

9. För att stänga av symaskinen, slå strömbrytaren till läge "Off" (O), ta sedan bort kontakten från uttaget.  

10.  Koppla inte ur kontakten genom att dra i sladden. För att dra ur kontakten, ta tag i kontakten, inte sladden.  
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11.  Håll fingrarna borta från alla rörliga delar. Särskild aktsamhet krävs runt symaskinsnålen.  

12. Använd inte böjda nålar.  

13. Använd bra sytråd, gärna en bra kvalitet av polyester. 

14. Dra inte i tyget när du syr. Det kan orsaka att nåler böjer sig eller går av. 

15. Stäng av symaskinen ("O") när du justerar nålen, till exempel byte av nål, byte av spole eller byte av pressarfot.  

16. Koppla alltid ut maskinen från eluttaget när du gör justeringar som nämns i denna manual. 

 

SPARA DESSA INSTRUKTIONER  

Denna symaskin är konstruerad och tillverkad endast för hushållsbruk.  

Denna apparat uppfyller EMC Direktiv 2014/30/EU, som täcker elektromagnetisk 
kompatibilitet.            

Vänligen, återvinn denna produkt på lämplig återvinningscentral.  
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1. Stygnlängdsratt 

2. Mönsterväljare 

3. Trådspänningsratt 

4. Lampkåpa 

5. Övre lampkåpa 

6. Trådtilldragare 

7. Trådledareguide 

8. Handtag 

9. Trådstift x2 

10. Övre kåpa 

11. Handhjul 

12. Kabelkontakt 

13. Ström/lampbrytare 

14. Back-knapp 

15. Främre maskinkåpa 

16. Förlängningsbord/tillbehörsask 

17. Spolstopp 

18. Spolaxel 

19. Trådguide med fjäder 

20. Trådkniv 

21. Förlängningsbord/tillbehörsask 

22. Bakre maskinkåpa 

23. Automatisk nålträdare 

24. Trådledare för nålträdare 

25. Trådledare 

26. Pressarfotsskruv 

27. Nål 

Översikt av maskindelar 

28.  Pressarfot 

29. Stygnplåt 

30. Matare 

31. Spak för att lossa 
pressarfot 

32. Skruv för att lossa/spänna 
nål 

33. Pressarfotslyft 
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Tillbehörsbox och tillbehör 

För att öppna tillbehörsasken, drag uppåt 
och framåt vid markerat område dra 
locket åt dig.  

Tillbehör som ingår och finns i tillbehörsasken  

1. Spolar  

2. Nålar 3x#90 och en smal tvillingnål 

3. Skruvmejsel  

4. Sprättare/borste 

5. Knapphåls pressarfot  

6. Pressarfotsguide  

7. Blixtlås-pressarfot  

8. Pressarfot för isyning av knappar 

Friarm 

För att komma åt friarmen, 

drag boxen åt vänster. 

Här kommer Du också åt för 

att byta spole och göra 

underhåll av Din symaskin. 
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Anslutning av maskinen 

Anslut nätkabeln till symaskinen genom att sätta 

kontakten (1) i stickkontakten på symaskinen (2).  

Anslut strömmen nätsladd (3) till eluttaget (4).  

Slå på strömbrytaren från 0=AV (5) till 1=PÅ (6)  

FARA: Lämna aldrig maskinen  

obevakad när den är inkopplad! 

Koppla alltid ur kontakten från eluttaget  

omedelbart efter användning och  

före underhåll.  

VARNING: Koppla inte ur kontakten genom att 

dra i sladden. Dra i själva kontakten. 

När kontakten är urdragen från symaskinen, kan 

inte symaskinen användas. 

 

Placera alltid maskinen på ett stabilt bord.  

Om det är första gången Du använder Din symaskin eller har nyligen gjort 

underhåll av symaskinen, torka eventuellt bort överflödig olja från stygnplåten. 

Vid allt underhåll skall maskinen vara avsängd (läge 0 på strömbrytaren). 

AV PÅ 

1 
2 

6 5 

4 3 
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Fotpedal 

För att höja pressarfoten, fatta tag i armen 

markerad med 1. 

Normala läget för att ha pressarfoten upp är 

markerad med 2. 

Om Du vill ha pressarfoten ännu högre upp, 

tryck upp till läge 3. Pressarfoten stannar inte i 

detta läge, det är bara tillfälligt för att tex, få 

grövre material under pressarfoten. 

Syhastigheten kan varieras med 

fotpedalen. 

Ju hårdare Du trampar på fotpedalen, 

desto fortare kör symaskinen. 

 

Pressarfotslyft 



9 

 9 

Sy bakåt/backa 

Matarnedsänkare 

Om Du vill backa en längre sträcka 

eller vill fästa sömmen i början och 

slutet, tryck ner back-knappen hela 

vägen.  

Stygnlängd framåt påverkar hur 

långa stygnen blir bakåt. 

1. Öppna spolluckan  

2. För att sänka ner 

matartänderna, fatta spaken, 

drag lätt neråt och flytta till 

höger. 

3. För att höja matartänderna, 

fatta spaken, drag lätt neråt  

och flytta till vänster. 

Matartänderna måste stå i läge 

vänster om maskinen ska kunna mata 

tyget. 
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Stygnplåt 

Byte av pressarfot 

Linjerna på stygnplåten kan hjälpa Dig 
att styra tyget rakt.  

Välj den linje som motsvarar det 
avstånd Du önskar från nål till kant på 
tyget 

VIKTIGT! Sätt strömbrytaren till läge 0 (av), innan Du byter pressarfot! 

Börja med att vrida handhjulet tills nålen står i sitt översta läge. 

-Använd avsedd pressarfot till rätt söm. 

1. Lyft upp pressarfoten med 

pressarfotslyften. 

2. Tryck in spaken baktill, så 

lossnar pressarfoten. 

3. Sänk ner pressarfotslyften 

och sikta på ”pinnen” i foten. 

Om den inte fastar trots att den 

nästan sitter rätt, tryck in 

spaken. 
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Trådstift 

Spola upp undertråd 

Det finns 2 trådstift på symaskinens övre högra del. 

Drag upp stift  när Du ska sy. 

Tryck ner när Du avslutar och packar undan 

symaskinen. 

1. Placera en trådrulle på den 

uppdragna spolpinnen. Placera en 

tom spole på spoltappen. Var 

noga med att komma mellan 

brickorna på spolfjädern.            

(se markerat område) 

2. Skjut spoltappen åt höger för att 

komma i spolläge. Drag upp 

tråden genom lilla hålet som finns 

på spolen. 

3. Spola upp önskad mängd tråd. 

Skjut spoltappen åt vänster för att 

komma till syläge. 
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Sätta i spole i spolkapsel 

Sätta i och ta ur spolkapsel 

Hack 

VIKTIGT! Stäng av strömmen till maskinen innan Du börjar. 

1. Öppna spolluckan 2. Fatta axeln på 

spolkapseln och  dra den 

utåt. 

3. Sätt in spolkapseln, så att 

tappen passar in i hacket. Känn 

efter så att spolkapseln sitter fast. 

1. Sätt alltid i spolen så att den går medsols/med klockan. 

2. Drag in tråden in i skåran på spolkapseln. 

3. Drag in tråden under trådspänningsfjädern. 
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Trädning av övertråd 

Vrid på handhjulet,   så att 

trådtilldragaren (3) kommer 

i sitt översta läge. 

Träd INTE runt spolfjädern! Ha pressarfoten i uppfällt läge. 

Drag upp trådpinne och placera en sytrådsrulle,  gärna så att tråden kommer från baksidan.             

Följ sedan sifferordningen från 1-7. 

1. Träd tråden genom övre trådledare.  

2. Passera trådsspänningshuset och gå ner runt 2 från höger till vänster sedan uppåt.  

3. Träd trådtilldragaren från höger till vänster.  

4. Drag tråden genom övre trådledare, förbi fjädern (5).  

6. Dra in tråden i nedre trådledare.  

7. Trä nålen framifrån. 
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Tvillingnål 

Plocka upp undertråd 

Vänster nåltråd Höger nåltråd 

Trädning av tvillingnål är nästan 

densamma som för en tråd. 

Sätt en trådrulle på varje trådstift och 

skilj på trådarna vid läge 5 och 6. 

Vänster tråd i vänster sida (6) och höger 

tråd i höger sida (5). 

1. Lyft upp pressarfoten med pressarfotslyftet. 

2. Håll i övertråden och vrid ett varv med handhjulet tills trådtilldragaren är i topp (sidan 12, 

markerad med siffran 3. i bilden till vänster) 

3. Drag ut ca 10-15cm tråd bakåt och under pressarfoten 
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Nålpåträdare 
VIKTIGT! Använd INTE nålträdaren medan Du syr!        

Använd raksöm vid användning av nålpåträdaren.      
Nålpåträdaren fungerar INTE på tvillingnål. 

Sänk ner pressarfoten och ställ nålen i sitt högsta läge. 

1. Sätt tråden runt kroken på nålpåträdaren. 

2. Drag ner nålpåträdaren. 

3. Tryck försiktigt bakåt, tar det emot kan nålen vara böjd och då skada nålpåträdaren. 

4. Lägg tråden fram på nålen, glid upp mot haken, så att tråden fastnar i den. 

5. Skjut nålträdaren mot Dig så att det bildas en ögla bakom nålen. 

6. Skjut upp nålpåträdaren och drag öglan bakåt. 
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Nål och tråd 

För att få vackra sömmar så behövs bra sytråd och rätt nål till sömnadsarbetet. 

Vi rekommenderar en heldragen polyestertråd, för vackra och hållbara sömmar. 

Använd inte grövre tråd än #50 

Välj rätt nål för ditt material och sömnadsarbete. 

Universal - vanlig spets: För vanliga vävda tyger. Tunnare nål för finare tyg och grövre nål för grövre tyg. 

Finns i grovlekar #60-130. #60-nål är finast och #130-nål är grövst. Normal nål till dubbelt bommulstyg är 

#80-90. 

Jeansnål - extra vass och extra härdad: För jeansmaterial, fungerar även till visst skinn och segel.         

För grövre vikning av tyg behövs en grövre nål. Vid användning av extra stark tråd, behövs #110-nål.       

Finns i grovlekar #90-110. Vid användning av extra stark tråd, behövs långa stygn (4mm) och hög 

trådspänning (8-9). 

Jerseynål - rundare spets: För sömnad i stretchmaterial, tex. Singeljersey och collegetyg.                     

Finns i grovlekar #75-90. 

Ballpoint - extra rund spets: För sömnad i finare och mer elastiska stretchmaterial.                               

Finns i grovlekar #  75-90. 

Det finns sedan en mängd andra nålar för andra projekt, kontakta oss gärna så hjälper vi dig. 

 

Använd alltid rätt nål och spets för bästa resultat! 

 

Vi rekommenderar sytråd från 
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Byte av nål 

Flat baksida 

Nål 

Flata sidan ska vara bakåt! 

Stäng alltid av symaskinen vid byte av nål! 

Välj rätt grovlek och typ av nål som är anpassat till Ditt 
sömnadsprojekt. 

1. Vrid handhjulet tills nålen kommer i sin högsta 
position. 

2. Lossa nålskruven något, genom att vrida skruven 
mot Dig. 

3. Ta bort nålen ur sitt fäste. 

4. Sätt i en ny nål med den flata sidan på nålen bakåt, 
så långt upp det går. Kommer nålen inte hela vägen 
upp, kan maskinen inte göra några stygn. 

5. Spänn fast nålen med nålklämman, genom att vrida 
bakåt. 

VIKTIGT. Använd aldrig böjda eller trubbiga nålar. 

För vackrare sömmar  

rekommenderar vi kvalitetsnålar från: 
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Trådspänning 

Om Du anväder en bra sytråd och rätt sorts nål, så behöver Du sällan justera trådspänningen. 

Normal inställning på trådspänning är siffran 4 (fyra). 

Sömnadsknuten vid vanlig sömnad bör ligga mitt i 

tyget. Om inte, kan detta justaras. Se nedan. 

Om undertråden syns på baksidan av Ditt 

sömnadsprojekt, vrid trådspänningratten 

till högre siffra. 

Om undertråden syns på ovansidan av Ditt 

sömnadsprojekt, vrid trådspänningratten 

till lägre siffra. 

Innan Du justerar trådspänningen, provsy med en ny nål #90, bra polyestertråd och dubbelt 

bomullstyg. Det kan vara fel på nål och tråd. 

För vackrare sömmar med zigzag, kan trådspänningen minskas något till lägre siffra. 
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Stygnlängd 

Välja söm 

Höj nålen till sitt högsta läge med handhjulet och välj sedan 

önskad söm genom att vrida på sömväljarratten.  

För att välja söm, placeras sömväljarratten på önskad symbol (A-

L) som hänvisar till sömtabellen som visas på symaskinens 

framsida. Övre sömmar är vanliga sömmar och nedre är 

stretchsömmar. 

Ändring av stygnbredd är möjlig endast för zigzagstygn.  

Den kan ändras från B (smal) till C (bred).  

När man syr stretchsömmar ställs stygnlängdsvredet in på ”S S.”  

Stygnlängd ändrar Du genom att vrida på ratten för 

stygnlängd. Längden är som kortast 0mm och som längst 

4mm. 

Välj lämplig stygnlängd för Ditt syprojekt. 

För stretchsömmar ”S S” kan man justera matningen för 

vackrare resultat genom att vrida ratten mot - eller +. 
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Börja och avsluta sömnad 

Vända i hörn 

Varning: Var uppmärksam när Du syr, så att Du inte får in fingrar 
vid nålen. 

Drag aldrig i materialet, låt maskinen mata tyget. Om maskinen 
har svårt att mata fram, öka stygnlängd 

1. Vrid handhjulet så att trådtilldragare och nål är sitt högsta 
läge. 

2. Placera materialet under pressarfoten. 

3. Sänk ned pressarfoten. 

4. Håll gärna lätt i trådändarna när Du startar att sy. 

5. Tryck ner back-knappen om Du vill ha fästning av stygnen i 
början.  4-5 stygn är rekommenderat. 

6. Sy vidare. 

7. När Du vill avsluta sömnaden kan Du åter trycka ner back-
knappen för att fästa stygnen. 

8. Avsluta med att åter vrida på handhjulet, så att 
trådtilldragare och nål hamnar i sitt översta läge. 

9. Klipp av tråden på trådavskäraren. 

1. Sluta att sy när Du kommit ut till hörnet. 

2. Sänk ner nålen i tyget med hjälp av handhjulet. 

3. Lyft upp pressarfoten med pressarfotslyften. 

4. Snurra tyget till önskat läge. 

5. Sänk pressarfoten med pressarfotslyften och 

fortsätt att sy. 
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Sömnad 

Raksöm 

Standard pressarfot! 

1. För bästa resultat använd standardfoten. 

2. Vrid handhjulet, så att trådtilldragare och 
nål kommer i sin högsta position. 

3. Placera Ditt material under pressarfoten, 

håll lätt i över och undertråd, ca. 10-15cm 

bakåt. 

4. Sänk pressarfoten med pressarfotslyften 

och börja sy. 

5. Justera hastigheten, så den passar Din 

sömnad. 

6. Sy till slutet av Ditt material, och fäst 4-5 stygn. 

7. Lyft upp pressarfoten med pressarfotslyften, 

8. Vrid handhjulet så att trådtilldragare och nål kommer i sitt högsta läge. Drag ut Ditt material bakåt 

från maskinen. Klipp sedan av trådarna med trådavskäraren. 

Förstärkt raksöm 

Standard pressarfot! 

Förstärk raksöm är en starkare variant av vanlig 
raksöm. Används med fördel till stickningar, sömnad 
i grensömmar. Passar till både till stretchtyg som 
vanliga vävda tyger. 



22 

 22 

Sömnad 

Zigzag 

Standard pressarfot, alternativt specialfot för tät zigzag eller knapphål 

Zigzag är en mycket användbar söm. Kan användas för lagningar, överkast av kant, applikationer mm. 

Söminställningar 

3-stegs zigzag 

Söminställningar 

Standard pressarfot eller specialfot. 

3-stegs zigzag kan med fördel användas som överkast av söm, då den inte drar ihop lika mycket som en 
vanlig zigzag. Också bra till svåra material som lycra. Mycket bra som lagningssöm. 
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Sömnad 

Osynlig fåll 

Standard pressarfot +guide 

E = osynlig fåll i elastiska tyger 

F= osynlig fåll i vanliga vävda tyger. 

Denna söm är ganska svår att få vacker, i tunna tyger 
rekommenderas en vanlig fåll med raksöm.  

Det finns en bättre fot för osynlig fåll som extra tillbehör. 
Pressa gärna fållen eller använd temporärt klister. 

1. Vik tyget som visas på bild 1. Lämna ca. 4-7mm 
utanför kanten. 

2. Guiden hjälper Dig att sy rakt och följa kanten på 
vikningen. Sänk ner pressarfoten med 
pressarfotslyften. Lossa sedan den stora skruven på 
vänster sida om pressarfoten. Placera guiden mellan 
pressarfotsfästet och pressarfotsstången. Skruva 
fast skruven och kontrollera att guiden hamnar mitt 
i pressarfoten. 

3. Lyft upp pressarfoten med pressarfotslyften och 
placera tyget intill den vikta kanten. 

4. Fäll ner pressarfoten med pressarfotslyften, sy och 
styr utmed den vikta kanten, nu ska zigzagen ta tag i 
den vikta fållen och resten av sömmen ska vara i det 
enkla tyget. 

5. Se till att tyget matas fram ordentligt, annars öka 
stygnlängden. Dra aldrig i tyget. 

6. Lyft upp pressarfoten med pressarfotslyften och dra 
materialet bakåt, klipp av med trådkniven. Vik ut 
fållen när Du har sytt klart 

 

1. 
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Sömnad 

Blixtlås 

Blixtlåspressarfot 

1. Lyft upp pressarfoten med pressarfotslyften, 
tryck på pressarfotsfästets arm (1), för att 
frigöra pressarfot, montera dit 
blixtlåspressarfoten. 

2. Använd raksöm (A) med stygnlängd 2-4mm. (2) 

3. Fäst pressarfoten så att raksömmen kommer 
nära blixtlåset.  

1 



25 

 25 

Sömnad 
Sy fast knappar 

Pressarfot för att sy fast knappar 

Stygnbredd ska avpassas till avtåndet mellan 

hålen i knappen. 

1. Lyft upp pressarfoten med 
pressarfotslyften och byt pressarfot. 

2. Sänk sedan ner matartänderna med 
spaken upp till höger i spolluckan. 

3. Placera Ditt material under pressarfoten. 

Sänk ner pressarfoten. Vrid på handhjulet 

mot Dig så att nålen kommer ner i 

knappens hål. Behöver Du justera, vrid på 

sömväljarratten B-C. 

4. Sy 6-7 stygn, 10 stygn vid sömnad i grova 

tyger. Vrid sedan handhjulet så att 

trådtilldragare och nål kommer i sitt översta läge. 

5. Ska Du sy fast en knapp med 4 hål, sy först det ena paret, sedan det andra. 

6. Drag tråden bakåt och klipp av tråden, drag sedan tråden under till baksidan av tyget och knyt en 

knut för att förstärka. 

Sänk ner matartänderna 
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Sömnad 

Knapphål 

Knapphålsfot 

1. Vrid sömväljaren till knapphål, läge 1. 
Stygnlängd på markeringen för knapphål 
på stygnlängdsratten 0,5-1mm. 

2. Markera ut knapphålen på Ditt material. 

3. Sätt på knapphålsfoten på symaskinen 

och se till att markering B och C ligger 

mot varandra. 

4. Välj steg 1 på sömväljareratten för 

knapphål och sänk ner nålen med 

handhjulet. Sy så långt knapphål som Du har markerat ut. Höj 

nålen till sitt högsta läge med handhjulet. 

5. Välj steg 2/4 på sömväljareratten för knapphål, sy 4-6 stygn. 

Höj upp nålen till sitt högsta läge med handhjulet. 

6. Välj steg 3 på sömväljareratten för knapphål, sänk nålen och sy 

bakåt till ursprungsläget. Höj nålen till sitt högsta läge med 

handhjulet. 

7. Välj läge 2/4 på sömväljareratten för knapphål, sy 4-6 stygn. 

Höj upp nålen till sitt högsta läge med handhjulet. 

8. Lyft upp pressarfoten med pressarfotslyften, dra tyget bakåt 

och klipp av tråden. Avluta med att sprätta upp knapphålet. 
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Sömnad 

Förstärkt knapphål 

Knapphålsfot 

1. Fäst en grov sytråd i pressarfoten, börja med att dra 
den runt kroken vid punkt A. 

2. Drag sedan trådarna framåt och fäst vid B. 

3. Sy knapphål som visas under ”knapphål” på 

föregående sida. 

4. När knapphålet är klart, ta av tråden från foten och 

klipp av det som sticker ut. 

5. Sprätta upp knapphålet försiktigt, så att Du inte sprättar sönder sidorna eller för långt.  

A 

B 

Musselsöm 

Denna söm används mest för dekorativa sömmar. 

Placera den vikta kanten så att tyget kommer i pressarfotens öppnings högra sida 

Nålen ska komma precis över kanten. 
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Sömnad 

Dekorativa sömmar 

Standard pressarfot (det finns andra pressarfötter som extra tillbehör) 

Dekorativa sömmar kan vara vackra att sätta på sina projekt. 

Det finns vanliga dekorsömmar och även matarstyrda dekorsömmar. 

Dessa sys alltid i minst dubbelt material för bästa resultat. 

Sänker Du trådspänningen uppe på maskinen, så drar symaskinen ner tråden undertill, vilket kan 

resultera i vackrare framsida.  

Prova alltid på ett likvärdigt material innan Du börjar sy i Ditt projekt. 
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Sömnad 

Rynkning 

Standard pressarfot  

Välj raksöm (A) på sömväljaren och sätt stygnlängd på 4. Sätt trådspänning på 1-4 för att lättare 
kunna dra. Provsy först på liknande material. 

Sy flera raksömmar med 1cm mellanrum. 

Knyt ändarna av tråden på ena sidan (se bild). 

Drag sedan i trådarna för att få rynkningen. 

Sy sedan våffelsöm (D), sätt stygnlängsratten på ”SS”. 

Tag sedan bort raksömmarna. 

Knyt änden av tråden 
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Underhåll 
VIKTIGT! Koppla ALLTID ur strömmen vid underhåll av Din symaskin! 

Rengöring av gripare 

1.  

 Höj nålen till sitt högsta 

läge med handhjulet.  

 Öppna sedan spolluckan.  

 Ta ut spolkapeln. 

2. 

 Vrid armarna åt sidan 

som bilden nedan visar. 

3. 

 Ta ut griparbanringen. 

4. 

 Tag ut griparen 

5. 

 Rengör området med 

den medföljande 

borsten. 

6. 

 Smörj griparen med en 

kvalitetsolja. 

Montera tillbaka sakerna i omvänd ordning. Det är lättare att få tillbaka griparen om du lägger 

maskinen bakåt på rygg. 
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Underhåll 
VIKTIGT! Koppla ALLTID ur strömmen vid underhåll av Din symaskin! 

Rengöring av matartänder 

 Ta bort nål och pressarfot 

 Skruva ur dom 2 skruvarna som håller stygnplåten. 

 Rengör med borsten hela området, speciellt mellan 

tänderna. 

 Montera tillbaka stygnplåten 

 Sätt tillbaka pressarfoten och gärna en ny nål. 
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Underhåll 
VIKTIGT! Koppla ALLTID ur strömmen vid underhåll av Din symaskin! 

Lampkåpa 

      Skruv 

       Skruv 

Smörj här 

Smörj här 

1. Smörja nålstång. 

 Skruva av 2 skruvar och ta sedan av lampkåpan. 

 Om maskinen har stått en längre tid, torka gärna 

bort gammal olja med en trasa. 

 Smörj sedan nålstången med en kvalitetsolja,        

1-2 droppar. 

 Ju mer Du syr, desto oftare behöver Du göra 

underhåll av Din symaskin. 

 Lämna Din symaskin på service ibland. Vi 

rekommenderar en intervall på 3-5 år vid normal 

sömnad. 

2. Smörja länkarm 

 Skruva av 3 skruv och ta sedan av topplocket. 

 Smörj länkarmen med 1-4 droppar. 

 

Smörj här 

          Skruv 

Topplock 
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Felsökning 
Om maskinen inte skulle fungera korrekt, kontrollera tipsen i denna instruktionsbok. 

Om maskinen inte syr som den borde, kontrollera följande: 

 Är maskinen rätt trädd i över och undertråd? 

 Bytt till rätt nål för ditt projekt?  

 Kontakta oss gärna för råd. 

Om övertråden går av: 

 Maskinen är inte rätt trädd  

 Övertråden har för hög trådspänning 

 Böjd eller trubbig nål 

 Fel isatt nål 

 Fel grovlek eller dålig kvalitet på tråd 

= Trä om symaskinen. 

= Sänk trådspänningen (normalt på 4). 

= Byt till ny nål. 

= Lossa nålen och sätt i den igen, hela vägen upp. 

= Välj rätt tråd till Ditt projekt och gärna av bra kvalitet. 

Om underrtråden går av: 

 Spolen är fel isatt  

 Smuts i griparområdet 

 Gripare/griparbanring fel isatt/kommit fel 

    

= Ta ut spolen ur spolkapseln och trä om korrekt. 

= Rengör området. 

= Ta ut delarna och rengör. 
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Felsökning 

Om nålen bryts: 

 Fel isatt nål 

 Böjd eller trubbig nål 

 Nålskruven lös 

 Övertråden för hårt spänd (normalt på 4) 

 Tyget matas inte korrekt 

 Fel nålstorlek 

 Nålen tar i pressarfot   

= Lossa nålen och sätt i den hela vägen upp. 

= Sätt i en ny nål, avsedd för Ditt projekt. 

= Skruva åt nålskruven. 

= Justera trådspänningen. 

= Kontrollera att matartänderna är i uppe-läge. 

= Välj rätt nål för Ditt projekt. 

= Välj rätt pressarfot för Ditt projekt. 

Hoppstygn: 

 Fel isatt nål 

 Böjd eller trubbig nål 

 Fel grovlek/spets på nål 

 Symaskinen inte rätt trädd 

= Lossa nålen och sätt i den hela vägen upp. 

= Sätt i en ny nål, avsedd för Ditt projekt. 

= Sätt i en ny nål, avsedd för Ditt projekt. 

= Trä om symaskinen, både uppe och nere. 

Tyget drar ihop sig: 

 Övertråden för hårt spänd (normalt på 4) 

 Symaskinen inte rätt trädd 

 Felaktig stygnlängd 

 

= Justera trådspänningen. 

= Trä om symaskinen, både uppe och nere. 

= Justera stygnlängd 
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Felsökning 

Det blir lösa stygn: 

 Trådspänning felaktigt inställd (normalt 4) 

 Fel grovlek/spets på Din nål 

 Maskinen felaktigt trädd 

= Justera trådspänningen. 

= Sätt i en ny nål, avsedd för Ditt projekt. 

= Trä om symaskinen. 

Symaskinen matar tyget dåligt: 

 Smuts mellan matartänderna 

 Matartänderna nedsänkta 

 Stynlängden ställd på korta stygn 

 Undertråden börjat ta slut 

= Rengör matartänderna. 

= Kontrollera att matarinställningen är i rätt läge. 

= Justera stygnlängden. 

= Spola upp ny undertråd. 

Symaskinen kör inte alls: 

 Kabeln är inte inkopplad 

 Strömbrytaren på AV (0) 

 

= Sätt i kabeln till strömuttag och maskin 
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Felsökning 

Symaskinen låter mycket eller går långsamt: 

 Tråd kan ha fastnat i griparen 

 Tråden felaktigt trädd 

 Maskinen är osmord 

 Smuts mellan matartänderna 

= Rengör griparen. 

= Trä om symaskinen. 

= Smörj maskinen/lämna till service. 

= Rengör mataren med borsten. 

LED-lampan fungerar inte: 

 Stömbrytaren är avstängd (0) 

 Lampan är trasig 

  

= Sätt strömbrytaren på (1). 

= Lämna in Din symaskin för reperation. 

SPARA DESSA INSTRUKTIONER! 

Denna symaskin (Texi Fox25) är avsedd för hushållsbruk och följer direktiven EMC 

2014/30/EU som täcker den elektromagnetiska kompatibiliteten. 

När det är dags att lämna maskinen till återvinning, sopsortera elektronik/elektriska delar 

för sig.  

I övrigt, enligt gällande lagar för sopsortering. Har Du frågor, kontakta oss gärna. 

 


