
Decor Computer 6030 
TV-favorit och Good Design vinnare 
Janome Decor Computer 6030 har tilldelats priset Good Design Award av Japan Industrial Design 
Promotion Organization (JIDPRO). Dessutom har Janome DC6030 blivit utvald bland 1000 andra 
produkter och blivit en av ”GOOD DESIGN Best 100” med motivering från juryn: ”nytänkande, inspi-
rerande design.” 

Användarvänlig sömpanel 
med stora tryck knappar för 
sömval. LED belysta tydliga 
funktionsknappar gör maski-
nen ännu mer användarvänlig. 
Den enkla men ändå ”coola” 
boxformade designen skiljer 
sig helt från andra syma-
skiners design vilket gör att 
maskinen harmoniserar med 
vilken som helst interiördesign.  

DC6030 har inbyggda popu-
lära fördelar som: individuell 
stygnredigering, stygnförläng-
ning, användarvänlig LDC 
skärm, variabel hastighets-
kontroll, 6 nivåer för pressar-
fotstrycket, tvillingnålsömnad, 
dubbel LED beslyning och 
”easy set” undertrådspole. 

Juryn uppsummerade: ”de 
stora knapparna på panelen 
är karakteristiska för designen 

Modellspecifikation DC6030
Klassifikation Elektronisk symaskin (Grupp 3)

Form Friarm

Inbyggda sömmar 30 inkl. 
3 st 1-stegs knapphål

Alfabet -

Max. stygnbredd 7 mm

Max. stygnlängd 5 mm framåt, 4 mm bakåt

Spolsystem Liggande/Easy Set

Maskin storlek B:406/H:298/D:166 mm

Minnebanker -

Vikt 6,8 kg

Start/stopp knapp Ja

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

Stygnöversikt På upplysta knappar på frontpanelen

Stygn- och funktionsval Knappar, visar söm och rek. pressarfot 
samt söminfo visas på LCD skärm.

Låsstygn knapp Ja

Hastighetsreglage Ja

Tvillingnål knapp Ja

Nål upp/ner knapp Ja, nere som standard

Nålskydd -

Reglerbart pressarfotstryck 6 nivåer

Extra högt pressarfotslyft Ja

Pressarfot säkerhetsensor Ja

Undermatarsystem SFS+, 7-delad

Matarsänkning Ja

Trådklipp Ja

Inbyggd nålträdare Inbyggd enhands

Belysning av syområde Vit LED ljuskälla 2 st

Standard pressarfötter Sicksackfot (monterad på maskinen), 
auto 1-stegs knapphålsfot med 
stabiliseringsplatta och hållare, 

overlockfot, blixtlåsfot, applikationsfot, 
blindfållfot, 1/4 inchfot.

Standardtillbehör 5 st spolar, skruvverktyg, 
rengöringsborste, sprättkniv, nålask, 
trådrullestopp litet (2 st) och stort, 
extra trådrullehållare, strömkabel, 
fotpedal, sybord, hård huv, CD, 

instruktionsbok.

• Sy-, hobby och skolmaskin (grupp 3)
• 30 sömmar inkl. 3 st 1-stegs knapphål
• 7 mm breda sömmar
• Syhastighet 820 stygn per minut
• EasySet undertrådspolsystem
• Enhands nålträdare
• Trådklipp
• SFS Plus undermatarsystem
• Inkl. sybord och hård huv
• Utmärkt skolsymaskin
• 5 års full garanti

på DC6030 och den är genom 
detta inte bara användarvänlig 
för den vana sömmerskan 
utan kommer också att upp-
muntra nybörjaren till att vilja 
sy.”


