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Sådan smøres symaskinen

ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, 
før du smører den.

Brug altid smøreolie til symaskinen.

1. Læg forsigtigt symaskinen på et bord, så forsiden vender nedad. Fjern 
trådholderen. Tag den ud ved at skubbe trådholderen til den ene side 
og løfte den ud. Dryp 1-2 dråber smøreolie til symaskine i hullet, mens 
du drejer håndhjulet manuelt. Sæt trådholderen tilbage ved at skubbe 
den på plads.  Placer trådholderen i den korrekte position. Skub den 
nedad – den skal klikke på plads. Rejs symaskinen op igen.

2. Løsn skruen på bagsiden, og fjern symaskinens frontdæksel.  Dryp 1-2 
dråber smøreolie på lejerne som vist.

3. Bevæg nålen opad, til den når den højeste position. Fjern 
tilbehørsrummet, åbn dækslet, og fjern spolekapslen. Løft låseringen og 
skytten, og dryp 1-2 dråber smøreolie indvendig.

Tip! I gennemsnit skal du rense og smøre din symaskine efter ca. 20 timers 
brug. Hvis du ikke har brugt symaskinen i en længere periode, skal du 
smøre den, før du bruger den igen.
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Slik oljer du symaskinen

Advarsel! Slå alltid av symaskinen og trekk ut kontakten før du oljer sy-
maskinen. 

Bruk alltid olje som er beregnet for symaskiner. 

1. Legg symaskinen forsiktig med framsiden ned på et bord. Ta ut 
snelleholderen ved å dytte den til en side og løfte den ut. Drypp 1–2 
dråper med symaskinolje i hullet samtidig som du vrir håndhjulet 
manuelt. Sett tilbake snelleholderen ved å dytte den tilbake i hullet, løfte 
den opp i rett posisjon og trykke den på plass. Det skal høres et klikk når 
den er på plass. 

2. Ta bort symaskinens frontdeksel ved å løsne skruen på  baksiden. Drypp 
1–2 dråper symaskinolje på lageret, slik  som illustrasjonen viser. 

3. Flytt nålen til høyeste posisjon, ta bort tilbehørsrommet,  åpne dekselet 
og ta ut spoleholderen. Løft bort støtteringen og skyttelen og drypp i 
1–2 dråper symaskinolje.

Tips! Som regel bør du rengjøre og olje din symaskin hver gang du har 
brukt den i cirka 20 timer. Dersom du ikke har brukt symaskinen i en lengre 
periode – olje den før du begynner å bruke den igjen.
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Ompelukoneen öljyäminen

Varoitus! Sammuta aina ompelukoneesta virta ja irrota pistotulppa 
pistorasiasta ennen öljyämistä.

Käytä aina ompelukoneelle tarkoitettua voiteluöljyä.

1. Aseta ompelukone varovasti pöydälle etupuoli alaspäin. Irrota 
lankatappi painamalla sitä sivulle ja nostamalla se ulos. Tiputa reikään 
1–2 tippaa ompelukoneen voiteluöljyä ja käännä samalla käsipyörästä. 
Aseta lankatappi takaisin paikalleen laittamalla se reikään, siirtämällä 
se oikeaan asentoon ja työntämällä se pohjaan. Ompelukoneesta kuuluu 
naksahdus, kun lankatappi asettuu paikalleen.

2. Irrota kansi avaamalla takana oleva ruuvi. Tiputa laakereihin 1–2 tippaa 
voiteluöljyä kuvan mukaisesti.

3. Nosta neula yläasentoon, poista tarvikelaatikko, avaa sukkulapesän 
kansi ja irrota puolakotelo. Poista kiinnitysrengas, irrota sieppari ja tiputa 
sisään 1–2 tippaa voiteluöljyä.

Vinkki! Ompelukone on hyvä puhdistaa ja öljytä keskimäärin 20 käyttötun-
nin välein. Jos kone on ollut pitkään käyttämättä, öljyä se ennen käyttöä.
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Så här oljar du symaskinen

Varning! Stäng alltid av maskinen och dra ut stickkontakten innan du oljar 
symaskinen.

Använd alltid smörjolja avsedd för symaskiner (symaskinsolja).

1. Lägg försiktigt ner symaskinen med framsidan mot en bordsskiva. Ta bort 
spolpinnen genom att trycka den åt sidan och lyfta ut den. Droppa 1-2 
droppar med symaskinsolja i hålet medan du vrider handhjulet manuellt. 
Sätt tillbaka spolpinnen genom att föra tillbaka den i hålet, lyfta upp den 
i rätt position och trycka den på plats. Det ska höras ett klick när den är 
på plats.

2. Ta bort symaskinens frontskydd genom att lossa skruven på baksidan. 
Droppa 1-2 droppar symaskinsolja på lagren, såsom illustrationen visar.

3. Flytta nålen till dess högsta läge, ta bort tillbehörsfacket, öppna skyd-
det och ta bort spolkapseln. Lyft bort skyttelloppsringen och skytteln och 
droppa i 1-2 droppar symaskinsolja.

TIPS! Som regel bör du rengöra och olja din symaskin varje gång du använt 
den under cirka 20 timmar.  Om du inte har använt symaskinen under en 
längre period - olja den innan du börjar använda den igen.
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