
Decor Computer 2030
Perfekt till kurs och resa  
Decor Computer 2030 är en elektronisk maskin 
med mycket god sykomfort och som erbjuder 
de 30 mest populära sömmarna inkl. 3 st auto-
matiska 1-stegs knapphål. Uppskattad kurs- och 
resesymaskin och dessutom mycket prisvärda 
symaskinsmodell. 

Unik matning av tyg
Janomes unika breda 7-delade SFS matarsystem är en klar 
vinnare vid sömnad i plast, skinn, sky, båtkapell och vid quiltning. 
Upplyst arbetsyta med skuggfri belysning bestående av vita LED 
ljusdioder. 

Sömmar
Stygnval sker med knappar och stygninformation visas på den 
upplysta LCD tryckskärmen. Välj mellan 30 av de mest populära 
sömmarna.  Stygnplåten har mått markeringar.

Komfort
Med på köpet följer även enhands nålträdare, hastighetskontroll, 
start/stopp knapp för sömnad utan fotpedal, nål upp/ner funktion 
för val av nålstopp uppe eller nere. 

Standard tillbehör
Bland standartillbehören vill vi poängtera att följande följer med 
på köpet: standardfot med svart knapp, overlockfot, blixtlås-
fot (med dubbelfäste för sömnad av blixtlås med professionellt 
resultat), applikationsfot, blindfållfot och automatisk 7 mm bred 
knapphålsfot. 

Janome erbjuder dig en modern elektronisk maskin, av högsta 
kvalitet med 5-års fullgaranti, praktisk och otroligt prisvärd.  

• Sy- och quiltmaskin (grupp 3)
• 30 sömmar inkl. 3 st 1-stegs knapphål
• 7 mm breda sömmar
• Enhands nålträdare
• Syhastighet 820 stygn per minut
• SFS Plus undermatarsystem
• Liten med låg vikt, perfekt kurs- och resemaskin
• 5 års fullgaranti

Modellspecifikation Decor Computer 2030
Klassifikation Elektronisk symaskin (Grupp 3)

Form Friarm

Inbyggda sömmar 30 inkl. 
3 st 1-stegs knapphål

Alfabet -

Max. stygnbredd 7 mm

Max. stygnlängd 5 mm framåt, 4 mm bakåt

Spolsystem Liggande

Maskin storlek B:406/H:298/D:184 mm

Minnebanker -

Vikt 5,6 kg

Start/stopp knapp Ja

Syhastighet 70-700 spm med start/stopp
70-820 spm med fotpedal

Stygnöversikt På frontpanel

Stygn- och funktionsval LCD skärm, visar stygnbredd och längd, 
sömnummer och rek. pressarfot

Låsstygn knapp Ja

Hastighetsreglage Ja

Tvillingnål knapp -

Nål upp/ner knapp Ja, uppe som standard

Nålskydd -

Reglerbart pressarfotstryck -

Extra högt pressarfotslyft Ja

Pressarfot säkerhetsensor -

Undermatarsystem SFS, 7-delad

Matarsänkning Ja

Trådklipp -

Inbyggd nålträdare Inbyggd enhands

Belysning av syområde Vit LED ljuskälla

Standard pressarfötter Sicksackfot (monterad på maskinen), 
auto 1-stegs knapphålsfot, overlockfot, 
blixtlåsfot, applikationsfot, blindfållfot.

Standardtillbehör 4 st spolar, skruvverktyg, 
rengöringsborste, sprättskniv, nålbrev, 

trådrullestopp litet och stort, extra 
trådrullehållare, och pinne, trådhållarfilt, 

strömkabel, fotpedal, mjuk huv, 
instruktionsbok.



Art. nr: Produkt: Pris:

808 401 003 Sybord 400x280 mm (vitt) 449,00

484 701 022 Hård huv (vit) 269,00

808 818 007 Nåldyna, rosa med vita prickar. Kvadratiskt fäste 69,00

808 818 018 Nåldyna, vit med röda prickar. Kvadratiskt fäste 69,00

Extra tillbehör till Decor Computer 2030: 

Sömöversikt 
Decor Computer 2030:


