
Skyline S5 
Hemmaskräddarens favorit
Skyline 5 är symaskinen för dig som har söm-
nad som hobby eller arbete. Du ägnar många 
lediga timmar tillsammans med symaskinen, 
och har kanske ett eget syrum eller arbetar i en 
syateljé. Du är kanske även medlem i någon 
syklubb och kursar regelbundet. Skyline erbju-
der smarta funktioner och har en ung design.

Modellspecifikation Skyline S5
Klassifikation Elektronisk symaskin (Grupp 1D)

Form Friarm

Inbyggda sömmar 170 inkl. 10 olika typer av knapphål

Alfabet 1 typsnitt: Block 5 och 7 mm, stora 
bokstäver och siffror 9 mm.

Max. stygnbredd 9 mm (91 nålpositioner)

Max. stygnlängd 5 mm framåt och bakåt

Skapa egna sömmar -

Stygnkombinations kalkulator -

Maskin storlek B:504/H:316/D:236 mm

Minnebanker Minnefunktion

Vikt 10 kg

Invändigt arbetsutrymme B210xH120 mm

Syhastighet 60-700 spm med start/stopp knapp
60-1000 spm med fotpedal

Stygnöversikt I topplocket

Stygn- och funktionsval LCD tryckskärm

Inbyggd syguide (syhjälp) -

Hastighetskontroll Ja

Nål upp/ner knapp Ja, med memorering

Pressarfotjustering 7 nivåer

Automatiskt pressarfotslyft -

Extra högt pressarfotslyft Ja

Knälyft för att höja pressarfoten Ja, justerbar

Undermatarsystem/antal matare SFS Plus, 7-delad

Matarsänkning Ja

Övermatarsystem Separat avtagbar

Raksömstygnplåt Snapp av/på byte

Trådklipp Ja, även utag för fotpedal trådklipp

Inbyggd nålträdare Ja, enhands

Belysning av syområde 6 st vita LED ljuskällor (skuggfria)

PC anslutning -

Spolsystem Easy Set

Standard pressarfötter Sicksackfot (monterad på maskinen), 
auto 1-stegs knapphålsfot inkl. 

stabiliseringsplatta, fållfot, blixtlåsfot, 
applikationsfot, blindfållfot, kastfot, 

frihandsquiltfot PD-H, knappfot, 1/4” 
fot, övermatare med quiltlinjal.

Standardtillbehör 5 st spolar, skruvmejsel,  
rengöringsborste, sprätt/knapphålskniv, 

nålask, quiltguide, 2 av varje 
trådrullestopp liten, stor, och special, 
extra trådrullehållare, knälyft, stylus, 

raksömstygnplåt, strömkabel, fotpedal, 
svart tyghuv med Janome broderi, 
instruktions DVD, instruktionsbok.

Med 9 mm breda sömmar blir dina kreativa möjligheter oändliga.  
Liggande trasselfritt spolsystem gör att du kan sy utanför tyget 
och du har full kontroll på undertrådspolen vilket även bidrar till 
att maskinen går extra tyst. 

SFS Plus (Superior Feed System), matar tyget innan nålen tar tag 
i tyget och har extra långa matare på sidorna för exakt matning. 
Matningen kan kompletteras med en övermatare (standard tillbe-
hör) för quiltning och långa gardinsömmar i tjocka tyger. 

Hög syhastighet ökar effektiviteten. Extra högt pressarfotslyft för 
enkel start i tjocka tyger. Skyline 5  har de speciella sömmarna 
du behöver och mängder med spännande tillbehör att komplet-
tera med. 

• Sy- och skrädderimaskin (grupp 1D)
• 170 sömmar inkl. 10 st 1-stegs knapphål
• 9 mm breda sömmar
• Alfabet med Block bokstäver
• Syhastighet 1000 stygn per minut
• EasySet undertrådspolsystem
• Invändig arbetsyta 210x120 mm
• SFS Plus undermatarsystem
• Inbyggd extra belysning
• Enkelt sömval på tryckskärm
• Snapp on byte för stygnplåt
• 5 års full garanti
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Direkt mönsterval
Du kan välja sömmönster 01    , 04    , 11      och 23   direkt 
genom att trycka på motsvarande tangenter för direkt 
mönsterval e.

Sömmönster 01S   eller 04S    kan också väljas när stygnplåten 
för raksöm är monterad på maskinen (hänvisning till sidan 15).
Tryck på tangenten för direkt mönsterval r för att välja 
mönstret 01S.
Tryck på tangenten för direkt mönsterval t för att välja 
mönstret 04S.
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OBS:
När stygnplåten för raksöm är monterad på maskinen kan 
inte de mönster som inte lämpar sig för raksömsstygnplåten
väljas.
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Mode 1 – 6
För att välja mönster i mode 1–6, trycker du först in mode
knappen q för önskat läge. Varje gång du trycker på mode
knappen, ändras siffran i fönstret w till vänster på skärmen
och läget ändras enligt följande:

mode 1: Nytto-, elastiska och dekorationssömmar
mode 2: Dekorsöm
mode 3: Val av siffra och bokstav
mode 4: Bokstäver med Europeiska specialtecken
mode 5: Val av kyrilliska bokstäver
mode 6: 9mm bokstäver

Exempel: Så här väljer du mönster 53 i mode 2
z Slå på strömmen.

När strömmen slås på, är maskinen automatiskt inställd på 
mode 1.
Tryck på mode knappen en gång för att välja Mode 2.

x Tryck på siffertangenterna på pekskärmen.
Tryck först på tangent 5 och sedan på 3.

c Nu är mönster 53 i mode 2 valt.
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Sömöversikt Skyline 5


