Decor Computer 4030

Nordens mest populære skolemaskin
Skolenes favoritt pga. sikkerhet og brukervennlighet. Direktevalg av sømmer på store, lettleste
knapper. Kontrollpanelet på DC4030, med sin intuitive design tillater deg raskt og enkelt å justere
og å velge sømmer. Du ser enkelt hvilken søm som er valgt gjennom navigasjonslyset på knappene. Fingerbeskyttelse foran nålen og trykkfotsensor.
Modellspesifikasjon
Klassifikasjon
Form
Innebygde sømmer
Monogram

30 inkl. 6 stk 1-trinn knapphull
-

Maks. stinglengde

5 mm fremover, 4 mm bakover

Minnebanker
Vekt
Start/stopp knapp

Liggende
B:413/H:290/D:190 mm
8.3 kg
Ja

Syhastighet

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

Sømoversikt

På opplyste knapper på frontpanelet

Søm- og funksjonsvalg

Knapper, viser søm, anbefalt trykkfot
samt søminfo vises på LCD skjerm.

Festesømknapp

Ja

Makshastighetskontroll

Ja

Knapper med indikasjonslys
Knappene lyser for å raskt og enkelt vise hva du har valgt, en
funksjon du kommer til å ha mye glede av.

Tvillingnål knapp

Knapp for festesøm
Denne knappen tillater deg å avslutte sømmen med usynlig
festesøm. Ved bruk sammen med en dekorativ søm, kommer
maskinen til å fullføre mønsterrapporten før den avslutter med
festesøm.

Regulerbart trykkfotspress

Nål opp/ned knapp
Nålbeskyttelse

Ja, oppe som standard
Ja
3 nivåer

Ekstra høyt trykksfotsløft

Ja

Trykkfot sikkerhetssensor

Ja

Transportørsystem
Transportørsenkning
Trådklipper

Symaskin - elektronisk (gruppe 3)
30 nyttesømmer
Auto ett-trinns knapphull
Ekstra høyt trykkfotsløft
SFS undertransportørsystem
Trykkfotsensor
Justerbart trykkfotpress
Enhånds nål-i-treder
Enhånds trådkutter
5 års fullgaranti

Friarm

7 mm

Maskinstørrelse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektronisk symaskin (Gruppe 3)

Maks. stingbredde
Spolesystem

Perfekte sting, enkelt og oversiktlig
Direktevalg av sømmer på store, lettleste knapper.
Kontrollpanelet på DC4030, med sin intuitive design og med to
funksjoner på hver knapp, tillater deg raskt og enkelt å justere og
å velge sømmer. Du ser enkelt hvilken søm som er valgt gjennom
navigasjonslyset på knappene. Enkelt å justere sømmer, stingbredden kan trinnløst justeres mellom 0-7 mm og stinglengden
mellom 0-5 mm.

DC4030

Innebygd nålitreder
Belysning av syområdet

SFS, 7-delt
Ja
Innebygd enhånds
5W halogen

Standard trykkføtter

Sik-sakfot (montert på maskinen), auto,
knapphullsfot, overlockfot, glidelåsfot,
applikasjonsfot, blindfaldsfot, kastfot.

Standard tilbehør

Spoler 5 stk, skrutrekker,
rengjøringsbørste, sprettekniv, nåleske,
snellestopper liten og stor, quiltelinjal,
strømkabel, fotpedal med kabelrulle,
hard koffert, instruksjonsbok.

Knapp for bakoversøm
Denne knappen tillater deg å sy bakover og å feste sømmen. Er
du midt i en dekorativ søm og trykker på denne knappen, kommer maskinen umiddelbart å sy låsestinget.
Start/stopp knapp
Den lett tilgjengelige start/stopp knappen tillater deg å sy uten
å bruke fotpedalen (handikappvennlig) . Når du holder knappen nede, reduserer maskinen hastigheten. Perfekt ved start og
avslutning av en søm og når du trenger litt ekstra kontroll.
Justerbart trykkfotspress
Med justerbart trykkfotspress er det lettere å oppnå et bedre
resultat på alle typer av stoffkvaliteter og tykkelser. Velg mellom 3
nivåer for perfekt kombinasjon til alle dine stoffer.
Automatisk nålitreder
Å tre maskinen er utrolig enkelt med den innebygde nålitrederen.
Nå er det til og med enda enklere med den nye enhånds nålitrederen, som stopper nede. Trykk tilbake nålitrederen og nåler er
tredd automatisk.
Stort utvalg av knapphull
På DC4030 får du ikke mindre enn 6 ulike knapphull og som syr
automatisk korrekt størrelse tilpasset etter knappen. Velg mellom
firkant-, rund-, nøkkelhull-, strikket-, stretch- og håndverksknapphull. Plaser knapper i knapphullsfoten og du får alltid perfekte
knapphull i korrekt størrelse.
Enkel rengjøring
Rengjøring av støv og trådrester er lett gjennom å åpne
sidedekslet.
Automatisk trådspenning
Perfekte sting etter sting uavhengig stoffets tykkelse. Det automatiske trådspenningsystemet justerer spenningen etter behov.
Mønster forlenging
Vær kreativ og gi et personlig visuelt uttrykk på dine syprosjekter.
Kombiner ulike mønster og du kan skape originale design.

Sømoversikt

Syglede på skolen
For både elever og lærere

En fantastisk måte å få elevene til å begynne å
sy er å gi dem en enkel oppgave, masse stoffer og en brukervennlig, driftssikker symaskin.
La oss inspirere din skole å se på faget søm
som et ”nytt” og spennende fag på skolen. Å
sy er ikke bare håndarbeid, men også motorisk
trening, matematikk, design og konstruksjon –
mange fag i ett.
Vi har tidligere deltatt i flere undervisningsopplegg og ser den
enorme gleden og flotte responsen vi får av deltakerne etter
kurset. Selv om du aldri tidligere har sydd så får du en fantastisk
opplevelse. Som representanter for Janome symaskiner, har vi
mulighet å presentere det beste på markedet.
Janome har gjennom mange år levert symaskiner til skolene. Det
er stillegående maskiner med tekniske løsninger som gjør det lett
for læreren å undervise med symaskinen.

Fordeler for skolen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lett å tre maskinen
Nålstopp oppe/nede
Sømmer med gode forhåndsinnstillinger
God transportering av stoffet (jeans, fleece og tynne stoffer)
Trådspenning med gode forhåndsinnstillinger
Trykkfotsensor (sikkerhet for både elever og lærere)
Start/stopp funksjon
Skjult knapp for transportørsenker
Liggende magnetiskt spolesystem
Stillegående
5 års fullgaranti

