
Funktioner och finesser

Direktval 
Du behöver inte leta efter den söm du vill ha – tryck bara på ikonen 
för den söm du vill använda och börja sy.

Start/Stopp-funktion

Tryck på start/stopp-knappen om du vill sy utan att använda fotpe-
dalen. Denna funktion gör det enklare att sy långa sömmar, rader 
med dekorsömmar, knapphål eller frihandssömnad.

nålStopp uppe/nere 
Ange om nålen ska stanna i det övre läget eller nere i tyget vid 
vändning, applikationssömnad och annat. 

informationSSkärm 
Se valt sömnummer och rekommenderad pressarfot på informations-
skärmen.

SömnaDSSpärr för preSSarfot upp  
Symaskinen avger en ljudsignal och det går inte att sy om pressarfo-
ten är uppe.

Fem viktiga funktioner
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FästningsFunktion

Tryck på knappen för trådfästning så fäster Smarter by pfaff™ 
260c tråden och maskinen stannar automatiskt. En snabb och 
enkel avslutning!

Flera olika sömmar

Smarter by pfaff™ 260c har 27 olika sömmar, inkl. 
nyttosömmar, dekorsömmar, elastiska sömmar och en 
knapphålssöm.

6 mm justerbar stygnbredd 
Passar för alla typer av sömnad, t.ex. applikationer, 
stoppning och olika dekorationstekniker. Lätt att nå önskat 
resultat.

automatisk stygnbredd och stygnlängd
Lämplig stygnlängd och stygnbredd ställs automatiskt in när 
du väljer en söm.

hårdhuv 
Skyddar symaskinen vid transport och från damm. 

PFaFF® original PressarFotssystem 
5 olika pressarfötter för alla grundläggande behov 
medföljer. Till Smarter by pfaff™ 260c medföljer en rad 
olika tillbehörspressarfötter. Med PFAFF® Original 
pressarfotssystem kan du använda samma pressarfötter 
på alla PFAFF®-maskiner.

inbyggd nålträdare
Med den inbyggda nålträdaren trär du nålen snabbt och 
enkelt.

sy knaPPhål i ett enda moment 
Sätt på knapphålsfoten och sy identiska knapphål enkelt 
och smidigt. Med Smarter by pfaff™ 260c kan du sy knapphål 
automatiskt i ett enda moment.

justerbara nålPositioner
För exakt placering av raksömmar när du kantstickar, syr 
blixlås eller använder specialtekniker för t.ex. passpoaler.

led-lamPa
Hållbar ljuskälla som lyser upp dina sömnadsprojekt med ett 
klart ljus.

lättåtkomligt reglage För matartänderna 
Praktiskt placerat på friarmens baksida. Sänk matartänderna 
när du använder specialtekniker som frihandsquiltning, 
målningseffekter eller syr knapphål.

PressarFötter med klicksystem
När du ska byta pressarfot är det bara att klicka av den 
som sitter på och klicka på den nya. Inga skruvmejslar eller 
andra verktyg behövs.

trådkliPP
Trådklipparen är praktiskt placerad på sidan av maskinen. Den är lätt att 
använda och du slipper leta efter saxen.

tillbehörslåda
Avtagbar tillbehörslåda som gör sömnadsytan större 
och håller ordning på dina tillbehör.

justerbart PressarFotstryck
Pressarfotstrycket kan justeras för specialtekniker som 
quiltning och elastiska sömmar. Alltid perfekta resultat 
oavsett om du syr i tunna eller tjocka tyger.

oPtimal tygmatning
Sjupunktsmatningen håller i tyget på alla sidor om 
nålen och ger perfekt tygmatning. Ger dig släta 
och rynkfria sömmar.

högt PressarFotslyFt
Det höga pressarfotslyftet ger mer utrymme för 
tjockare projekt eller tyg i flera lager.  
Passar även till riktigt tjocka quiltar.

undertråden sätts i ovaniFrån
Enkel åtkomst och bra överblick gör att du 
enkelt och snabbt kan hålla koll på eller byta 
undertråden. 

Friarm
Friarmen är perfekt när du ska sy muddar, 
halsringningar, byxfållar och mycket mer. 
Nålen sitter nära friarmens kant vilket ger 
större kontroll och lättare åtkomst när du syr.


