
Funktioner og fordele

Funktioner og fordele

Syfunktioner
Det originale IDT™-system – Integreret overtransportør kun 
fra PFAFF® i mere end 40 år! Fuldstændig jævn stoffremføring 
både fra oven og fra neden.

Automatisk trykfodsløft – Hæver trykfoden med det samme, 
når nålen indstilles til at stoppe nede og/eller i slutningen af en 
søm efter trådklip.

Trådklip – Klipper automatisk over- og undertråden over, 
og trækker trådenderne om på bagsiden af stoffet.

Elektronisk knæløft – Hæver trykfoden med en nem 
bevægelse, så du kan holde hænderne på stoffet. 

Quiltesømme – Nyd at quilte med 47 forskellige quiltesømme 
med et smukt, håndsyet præg.

Start/stop – sy uden fodpedalen – Gør det nemt at sy lange 
sømme, frihåndssyning og knaphuller. 

Et bredt udvalg af flotte sømme – Vælg mellem mere end 
250 sømme. Omfatter nyttesømme, knaphuller, 9 mm brede 
pyntesømme, quiltesømme, korsstingssømme og hulsømme.

2 Indbyggede skrifttyper – Vælg mellem to skrifttyper for at gøre 
dit syprojekt personligt. 
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1 Det originale IDT™-system
Indbygget overtransportør – kun fra PFAFF® i mere end 40 år! Fuldstændig jævn 
stoffremføring både fra oven og fra neden.

Automatisk trykfodsløft
Hæver trykfoden med det samme, når nålen indstilles til at stoppe nede og/eller 
i slutningen af en søm efter et trådklip.

Trådklip
Klipper automatisk over- og undertråden over og trækker trådenderne om på bagsiden 
af stoffet.

Elektronisk knæløft
Hæver trykfoden med en nem bevægelse, så du kan holde hænderne på stoffet. 

Quiltesømme
Nyd at quilte med 47 forskellige quiltesømme med et smukt, håndsyet præg.

5 TOPFuNKTIONEr*

* De fem topfunktioner er gentaget med fed skrift under hver kategori
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Syfunktioner
Tapering på alle 9-mm-pyntesømme – Du kan lave en tapering 
i begyndelsen og/eller i slutningen af en søm. Du kan ændre 
taperingsvinklen og få masser af nye muligheder. 

Spejlvend sømme – Spejlvend sømmen vandret og/eller lodret 
for at få endnu flere muligheder. 

Stingpositionering – Flytter hele sømmen mod højre eller venstre 
og gør det nemt at justere pyntesømme ind efter hinanden. 

Tre frihåndstilstande – Forskellige tilstande til frihåndsquiltning, 
”trådmaling” eller stopning. Vælg den bedst egnede tilstand 
til den teknik, du vil bruge. 

Nålestop oppe/nede – Nålen kan indstilles til at stoppe oppe 
eller nede i stoffet, når du skal dreje stoffet, sy applikationer m.m. 

Sensormatic-knaphul – Knaphulsstolper sys i samme retning og 
giver dermed en nøjagtig stingkvalitet. 

37 nålepositioner – Til præcis placering af din ligesøm. 

Sikker stingbredde – Begrænser stingbredden til ligesøm med 
nålen i midterposition ved syning med ligesømsfoden for at 
undgå, at nålen knækker. 

Dobbeltnålsprogram – Her kan du angive dobbeltnålens 
størrelse, så stingbredden automatisk justeres derefter. Du kan 
få vist sømmen med dobbeltnål på skærmen.

Hurtigt og nemt sømvalg – Hurtigt og nemt sømvalg ved hjælp 
af programvælgerknapperne.

Øjeblikkelig hæftning – Når du trykker på denne knap, hæfter 
maskinen automatisk i slutningen af en søm, så den hurtigt 
og nemt afsluttes.

Ekstra trykfodsløft – Hæver trykfoden til højeste position, 
så kraftigt stof hurtigt og nemt kan placeres under trykfoden.

Elektronisk trådspænding – Overtrådsspændingen indstilles 
elektronisk for hvert sting og gør det nemt at sy.

Indbygget nåletråder – Gør det nemt og hurtigt at tråde tråden.

Genstart af søm – Ved tryk på denne knap genoptages syningen 
i begyndelsen af en søm eller en kombination, uden at du skal 
genindstille de særlige indstillinger, du har lavet. 

Stor stingplade – Markeringer til venstre og højre for nålen 
hjælper dig med at føre stoffet. 

Stingtæthed – Knappen til indstilling af stingtætheden justerer 
tætheden, dvs. afstanden mellem stingpunkterne, der udgør hele 
sømmen. Tætheden kan øges eller reduceres uden at påvirke 
sømmens længde.

Følgende trykfødder medfølger – Standardtrykfod 0A, 
pyntesømsfod 1A med IDT™, pyntesømsfod 2A, trykfod 3 
til usynlig oplægning med IDT™, lynlåsfod 4 med IDT™, 
Sensormatic knaphulsfod 5A, manuel knaphulsfod 5M, 
Sensormatic frihåndsfod/broderifod 6A, ¼"-quiltefod.

MaSkinfunktioner
Oplyst grafisk display – Det grafiske display viser sømmen 
i naturlig størrelse samt alle vigtige oplysninger.

LED-lys – Optimerede klare lys oplyser hele arbejdsområdet uden 
skygger. 

Stor syflade – PFAFF® quilt expression™ 4.2 -symaskinen er det 
perfekte valg til dem, der elsker at quilte, sy boligtekstiler eller 
modetøj – kort sagt til alle med skabertrang. Syområdet til højre for 
nålen er ekstra stort til syning af store mængder af stof eller pladevat. 

undertrådssensor – Advarer dig, når undertråden er ved at 
slippe op. 

Sænkning af transportør fra ydersiden – Transportøren kan nemt 
og praktisk sænkes fra maskinens forside. Ideelt til syning af 
stiplesømme, frihåndsbrodering eller stopning.

Sprog – Vælg mellem forskellige sprog i indstillingsmenuen. Sørg 
for, at din PFAFF® quilt expression 4.2 taler samme sprog som dig.

Info-knap – Når du trykker på knappen, får du vist vigtige 
syoplysninger på det oplyste grafiske display.

Syhastigheder – Du kan justere syhastigheden til syning med 
specialtråd, til specialteknikker eller til din personlige smag. 

Sømkombinationer og hukommelser – Kombiner og gem 
op til 40 sømme og/eller bogstaver i 20 hukommelser til 
mønsterkombinationer – og sy dem i én arbejdsgang igen og igen.

Personlige sømindstillinger – Skift indstillinger for alle indbyggede 
sømme, så de passer til dine personlige præferencer. Gem dem 
i en af de 20 hukommelser til personlige sømme.

Programmering af kommandoer til kombinationer – Du kan 
programmere stop. trådklip eller hæftning i en sømkombination. 
Din sømkombination gør lige det, du ønsker, hver gang.

Optimeret fremføring – Funktionen er forbedret, så du får bedre 
kontrol, når du syr gennem tykke lag eller skal sy små stykker 
sammen. 
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