Decor Computer 4030

Sveriges populäraste skolmaskin
Skolornas favorit p.g.a. säkerhet och användarvänlighet. Direktval av sömmar på stora, lättlästa
knappar. Kontrollpanelen på DC4030, med sitt intuitiva design tillåter dig snabbt och enkelt att justera och välja sömmar. Du ser enkelt vilken söm som är vald genom navigationsljuset på knapparna.
Fingerskydd framför nålen och pressarfotsensor.
Modellspecifikation

Decor Computer 4030

Klassifikation

Elektronisk symaskin (Grupp 3)

Form
Inbyggda sömmar
Alfabet
Max. stygnlängd

5 mm framåt, 4 mm bakåt

Minnebanker
Vikt
Start/stopp knapp

Knapp för låsstygn
Denna knappen 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.

Syhastighet
Stygnöversikt
Stygn- och funktionsval

B:413/H:290/D:190 mm
8.3 kg
Ja
70-700 spm med start/stopp
70-820 spm med fotpedal
På upplysta knappar på fronpanelen
Knappar, visar söm och rek. pressarfot
samt söminfo visas på LCD skärm.
Ja

Hastighetsreglage

Ja

Tvillingnål knapp
Nål upp/ner knapp
Nålskydd
Reglerbart pressarfotstryck

Ja, uppe som standard
Ja
3 nivåer

Extra högt pressarfotslyft

Ja

Pressarfot säkerhetsensor

Ja

Undermatarsystem
Trådklipp
Inbyggd nålträdare

Sy-, hobby- och skolmaskin (grupp 3)
30 nyttosömmar inkl. 6 st 1-stegs knapphål
Extra högt pressarfotslyft
SFS matarsystem
Pressarfotsensor
Justerbart pressarfotstryck
Enhands nålträdare
Trådavskärare
5 års full garanti

Liggande

Låsstygn knapp

Matarsänkning

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 mm

Maskin storlek

Knappar med indikationsljus
Knapparna lyser för att snabbt och enkelt visa vad du valt, en
funktion du kommer att ha mycket glädje över.

30 inkl.
6 st 1-stegs knapphål

Max. stygnbredd
Spolsystem

Perfekta stygn, enkelt och översiktligt
Direktval av sömmar på stora, lättlästa knappar Kontrollpanelen
på DC4030, med sitt intuitiva design och med två funktioner på
varje knapp, tillåter dig snabbt och enkelt att justera och välja
sömmar. Du ser enkelt vilken söm som är vald genom navigationsljuset på knapparna. Enkelt att justera sömmar, stygnbredden kan steglöst justeras mellan 0-7 mm och stygnlängden
mellan 0-5 mm.

Friarm

SFS, 7-delad
Ja
Inbyggd enhands

Belysning av syområde

5W halogen

Standard pressarfötter

Sicksackfot (monterad på maskinen),
auto 1-stegs knapphålsfot , overlockfot,
blixtlåsfot, applikationsfot, blindfållfot,
kastfot.

Standardtillbehör

5 st spolar, skruvverktyg,
rengöringsborste, sprättkniv, nålask,
trådrullestopp litet och stort, quiltlinjal,
strömkabel, fotpedal med sladdvinda,
hård huv, instruktionsbok.

Knapp för bakåtsömnad
Denna knappen 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.
Start/stopp knapp
Den lättåtkomliga start/stopp knappen tillåter dig att sy utan
att använda fotpedalen (handikappvänlig). När du håller knappen inne, reducerar maskinen hastigheten. Perfekt vid start och
avslutning av en söm och när du behöver lite extra kontroll.
Justerbart pressarfotstryck
Med justerbart pressarfotstryck är det lättare att uppnå ett bättre
resultat på alla typer av tygkvaliteter och tjocklekar. Välj mellan 3
nivåer för perfekt kombination till alla dina tyger.
Automatisk nåliträdare
Att trä maskinen är otroligt enkelt med den inbyggda nåliträdaren.
Nu är det till och med ännu enklare med den nya enhands nåliträdaren, som stannar nere. Tryck tillbaka nålträdaren och nålen är
träd automatiskt.
Stort utval av knapphål
På DC4030 får du inte mindre än 6 olika knapphål och som syr
automatiskt korrekt storlek anpassat efter kanppen. Välj mellan
fyrkant- rund-, nyckelhål-, stickat-, stretch- och hantverksknapphål. Placera knappen i knapphålsfoten och du får alltid perfekta
knapphål i korrekt storlek.
Enkel rengöring
Rengöring av damm och trådrester är lätt genom att öppna
sidokåpan.
Automatisk trådspänning
Perfekta stygn efter stygn oavsett tygtjocklek. Det automatiska
trådspännings systemet justerar spänningen efter behov.
Mönster förlängning
Var kreativ och ge ett personligt visuellt uttryck på dina syprojekt.
Kombinera olika mönster och du kan skapa orginella design.

Sömöversikt DC4030

Syglädje i skolan

för både elever och lärare
Ett fantastiskt sätt att få eleverna att börja sy är
att ge dem en enkel uppgift, en massa tyger och
en användarvänlig, driftsäker symaskin. Låt oss
inspirera din skola att se på ämnet sömnad som
ett ”nytt” spännande ämne i skolan. Att sy är inte
bara handarbete, men också motorisk träning,
matematik, design och konstruktion - många
ämnen i ett.
Vi har tidigare deltagit i flera undervisningsupplägg och ser den
enorma glädjen och fina responsen som vi får av deltagarna efter
kursen. Även om du aldrig har sytt tidigare så får du en fantastisk
upplevelse. Som representanter för Janome symaskiner, har vi
möjlighet att presentera det bästa på marknaden.
Janome har genom många år levererat symaskiner till skolorna.
Det är tystgående maskiner med tekniska lösningar som gör det
lätt för läraren att undervisa med symaskinen.

Fördelar med Janome för skolan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lätta att trä
Nålstopp uppe nere
Sömmar med bra förinställningar
God matning (jeans, fleece och tunna tyger)
Trådspänning med bra förinställningar
Pressarfotsensor (säkerhet för både elever och lärare)
Start/stopp funktion
Gömd matarsänkningsknapp
Liggande magnetiskt spolsystem
Tystgående
5 års fullgaranti

