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Decor Computer 6050
Art.nr. 6050

8295:BASSYMASKIN JANOME DECOR COMPUTER 6050
Janome Decor Computer 6050, med ljuv champanjfärgad frontpanel, är en perfekt
kompakt, komplett, liten och lätt bassymaskin. Fylld med mängder av bekväma
funktioner. Det lilla smidiga, ihopfällbara sybordet följer med som standard vilket
även den hårda huven gör.
Sybordet ger dig extra arbetsutrymme och huven tillåter dig att säkert förvara eller
transportera symaskinen. Bassymaskinen Janome Decor Computer 6050 med
ljuvlig, mjuk stil smälter fint in var som helst i hemmet och passar utmärkt i
flickrummet. Passar dig som vill börja sy eller helt enkelt behöver en symaskin
som har allt man behöver för att klara praktiska sömnadsprojekt. Välj mellan ett
basutbud av praktiska sömmar. Ett par val av automatiska knapphål ingår också i
stygnmenyn. En ljuvlig symaskin, dekorativ på sin plats i hemmet som du får nytta
av i många år framöver.

LÄR KÄNNA DECOR COMPUTER 6050
PERFEKTA STYGN, ENKELT OCH ÖVERSKÅDLIGT
Välj mellan 50 sömmar inkl.3 olika 1-stegs knapphål. Stygnmeny finns praktiskt placerad på frontpanelen på
maskinen och visar överskådligt sömmarna. Du har full kontroll över sömmen och för din bekvämlighet erbjuder
Decor Computer 6050 automatisk trådspänning för varje enskiltd söm. Självklart kan du överstyra inställningen efter
eget önskemål. Du kan enkelt justera stygnbredden steglöst till max. 7 mm bredd. Med hela 71 nålpositioner blir
sömmen sydd med perfekt precision vid t.ex bågformade sömmar och bokstäver. Stygnlängden kan justeras till max
5 mm.
BEKVÄMT PLACERADE FUNKTIONSKNAPPAR
Alla funktionsknappar hittar du bekvämt placerade över arbetsområdet. Knappen för låsstygn tillåter dig att avsluta
sömmen med osynligt låsstygn. Vid användande tillsammans med en dekorativ söm, kommer maskinen att fullföra
mönsterrapporten innan den avslutar med låsstygn. Knapp för nål uppe/nere använder du för att få full kontroll över
tyget. Välj att nålen ska stanna nere när du lyfter pressarfoten för att vända i t.ex. ett hörn. Knappen för trådklipp är
beroendeframkallande. Över- och undertråden klipps av och dras ner till undersidan, både praktiskt och
tidsbesparande. Knapp för bakåtsömnad tillåter dig att sy bakåt och fästa sömmen. Är du mitt i en dekorativ söm
och trycker på denna knapp, kommer maskinen omedelbart att sy låsstygnet. Använd start/stopp knappen och
koppla av vid långa sömmar. Den lättåtkomliga start/stopp knappen tillåter dig att sy utan att använda fotpedalen.
Du behöver alltså inte använda foten för starta eller styra hastighetern. När du håller knappen inne, reducerar
maskinen hastigheten. Perfekt vid start och avslutning av en söm och när du behöver lite extra kontroll, Du kan
även justera hastigheten med hastighetsreglaget, vilken också har funktionen att ställa in max. önskad hastighet vid
användandet av fotpedalen.
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nålsögat. Det specialdesignade spolhuset och spollocket tillåter dig att enkelt lägga ner spolen, skära av tråden och
på med spol-locket. Nålen tar automatiskt upp undertråden när du startar att sy, enkelt och bekvämt!
UNIK STYGNPLÅT GER DIG EXAKTA MÅTT
Hjälplinjerna på stygnplåten och spolluckan hjälper dig att hålla jämn sömsmån för ökad noggranhet. Du kan välja
mellan flera sömsmåns alternativ 1/4, 2/8 och 5/8 inch eller markering för sömnad i hörn och vinkelskala 45, 60, 90
och 120 grader.
KRAFTIGT UNDERMATARSYSTEM SFS PLUS (SUPERIOR PLUSFEED
SYSTEM)
Endast Janome symaskiner har detta unika matarsystem som flyttar tyget i perfekt
synkronisering med nål och undertråd. Den 7-delade mataren arbetar med en
platt matarmekanism som håller matartänderna parallellt med stygnplåten oavsett
sömnad framåt eller bakåt. Mataren tar tag i tyget redan innan nålen sytt det
första stygnet. Det unika undermatarsystemet i kombination med justerbart
pressarfotstryck gör att du har full kontroll. Du kan justera pressarfotstrycket i tre
olika nivåer för perfekt matning för just dina tygval. Ska du sy ihop flera lager
tjocka tyger kan du dessutom komplettera med avtagbar övermatare, vid t.e.x
quiltning.

Se denna produkt på vår hemsida: http://pastellen.se/products/view/decor-computer-6050
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