
Funktioner och finesser
per formance™

  5.2

Funktioner och finesser

2

3

4

5

1 PFAFF® creative™ färgpekskärm 
Den tydliga, högupplösta skärmen visar sömmen i verklig storlek. 
Den användarvänliga layouten är lätt att arbeta med. 

Unika sömnadstekniker från PFAFF® (Patentsökt):
Sömmar med ett band – Skapa dekorativa flerdimensionella effekter med våra 
vackra bandsömmar. Smala band vävs in i specialsömmarna allteftersom du syr. 

Kombinationssömmar – Sy vackra dekorsömmar i två färger. Kombinationssömmarna 
består av par med matchande sömmar som sys ovanpå varandra.. 

Den exklusiva funktionen Stitch Creator™
Skapa nya 9 mm-sömmar eller redigera färdiga sömmar. Låt din kreativitet flöda. 

IDT™-system 
Integrerad dubbelmatning. Unik teknik från PFAFF® i över 40 år! Helt jämn matning 
från både ovansidan och undersidan.

Stygnplåtssensor för raksöm 
PFAFF® performance™ 5.2 symaskin meddelar om du försöker välja en annan söm 
än raksöm när du använder stygnplåten för raksöm.

FEM VIKTIGA FUNKTIONER*

SÖMNADSFUNKTIONER
Unika sömnadstekniker från PFAFF® (Patentsökt):
Sömmar med ett band – Skapa dekorativa flerdimensionella 
effekter med våra vackra bandsömmar. Smala band vävs in i 
specialsömmarna allteftersom du syr. 
Kombinationssömmar – Sy vackra dekorsömmar i två färger. 
Kombinationssömmarna består av par med matchande sömmar 
som sys ovanpå varandra.

Den exklusiva funktionen Stitch Creator™ – Skapa nya 9 mm-
sömmar eller redigera färdiga sömmar. Låt din kreativitet flöda. 

IDT™-system – Integrerad dubbelmatning. Unik teknik från 
PFAFF® i över 40 år! Helt jämn matning från både ovansidan  
och undersidan.

Maxisömmar – Lägg till snygga effekter i form av stygn och 
monogram som är upp till 48 mm breda. 

Fler än 300 sömmar – Upptäck det fascinerande urvalet 
PFAFF® 9 mm-sömmar av hög kvalitet – unika dekorationer 
med perfekta stygn. 

* Fem viktiga funktioner upprepas i fetstilt under varje kategori.
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SÖMNADSFUNKTIONER
Stor sömnadsyta – PFAFF® performance™ 5.2 symaskin är det 
perfekta valet för dig som syr quiltar, heminredningsdetaljer och 
kläder – alltså för alla som älskar att skapa. Sömnadsytan till 
höger om nålen är extra stor för att du ska kunna sy stora projekt 
med mycket tyg eller vaddering.

Fyra färdiga sömnadstypsnitt – Välj något av de fyra typsnitten 
för att sy personliga projekt. 

Optimerad matning – För bättre kontroll när du syr i tjocka lager 
eller syr ihop små tygbitar.

Elektroniskt knälyft – Höjer pressarfoten med en enkel rörelse 
så att du kan styra projektet med händerna.

creative signature™ Sömnadsprogram: 
• Tapering på alla 9 mm-dekorsömmar – Gör sömmen 

smalare i början och/eller i slutet. Välj olika vinklar för 
ännu fler möjligheter. 

• Patchworkprogram – Använd patchworkprogrammet för 
att sy sömmar i samma längd om och om igen. Det här kan 
användas med både nytto- och dekorsömmar. 

• Enkelsömsprogram – Ställ in exakt det antal repetitioner 
av sömmar eller kombinationer som du vill sy. 

• Spegelvända sömmar – Vänd sömmen vågrätt och/eller 
lodrätt för ännu fler möjligheter. 

• Stygnposition – Flyttar hela sömmen åt höger eller vänster 
så att du enkelt kan passa ihop dekorsömmar. 

• Stygntäthet – Genom att ändra avståndet mellan 
stygnpunkterna kan tätheten ökas eller minskas utan att 
styngdlängden påverkas. 

Automatisk pressarfotslyft – Höjer pressarfoten direkt när du har 
valt nålstopp nere och i slutet på en söm efter ett trådklipp. 

Lägen för frihandsömnad – Tre lägen för frihandsquiltning, 
målningseffekter och lagning. Välj rätt läge för den teknik 
du använder. 

Nålstopp uppe/nere – Anger om nålen ska stanna i det övre 
läget eller nere i tyget när du behöver vända/vrida eller syr 
applikationer med mera. 

Knapphål med sensormatic – Knapphålsstolparna sys i samma 
riktning för bästa stygnkvalitet. 

Starta/stanna – sy utan fotreglage – Gör det lätt att sy långa 
sömmar, sy på fri hand och sy knapphål. 

37 nålpositioner – För exakt placering av raksöm.

Stygnbreddsbegränsning – Begränsar stygnbredden till raksöm 
med nålen i mittläge för att förhindra att nålen går av. 

Tvillingnålsprogram – Om du anger tvillingnålens storlek justeras 
stygnbredden automatiskt. Tvillingnålssömmen visas på skärmen. 

Mönsteromstart – Återgå till början av en söm eller en 
kombination utan att göra några speciella inställningar. 

Omedelbar trådfästning – Fäster tråden automatiskt för en enkel 
och snabb avslutning. 

Medföljande pressarfötter – Tio olika pressarfötter för alla 
grundläggande behov.

MASKINEGENSKAPER
PFAFFF® creative™ färgpekskärm  
Den tydliga, högupplösta skärmen visar stygnen i verklig storlek. 
Den användarvänliga layouten är lätt att arbeta med. 

Stygnplåtssensor för raksöm – PFAFF® performance™ 5.2 

 symaskin meddelar om du försöker välja en annan söm än 
raksöm när du använder stygnplåten för raksöm. 

LED-belysning – Optimerad belysning som lyser upp hela 
arbetsytan utan att det bildas skuggor. 

Undertrådsavkännare – Meddelar när undertråden börjar ta slut. 

Trådklipp – Klipper automatiskt av över- och undertråden och 
drar ändarna till tygets baksida. 

Snabbhjälp – Peka på hjälpikonen för snabb information. 

Hastighetsreglage – Ändra sömnadshastigheten. PFAFF® 
performance™ 5.2 symaskin kommer ihåg vilken inställning 
du föredrar tills du stänger av den. 

Personlig meny – Spara dina personliga sömmar och 
sömnadskombinationer i en mapp och sy dem igen när du vill. 

Inbyggd hållare för pekpinnen – Hjälper dig hålla koll på 
pekpinnen. 

Uppdateringar – Ladda ned den senaste programversionen 
på webben och uppdatera snabbt med ett USB-minne.

Språk – Välj mellan olika språk på menyn Inställningar. Se till att 
PFAFF® performance™ 5.2 symaskin talar samma språk som du.
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