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VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Overhold følgende grundlæggende sikkerhedsforskrifter ved brug af din maskine. Læs venligst disse 
sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før maskinen tages i brug.

FARE!
Beskyttelse mod elektriske stød:

• Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, mens den er tilsluttet lysnettet.

• Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.

For beskyttelse mod LED stråling:

• Kig ikke direkte i lyskilden med forstørrelsesglas eller andre former for linser. LED-lampen er i 
overensstemmelse med beskyttelsesklasse 1M.

• Hvis LED-lampen er beskadiget eller defekt, skal du kontakte din bernette forhandler.

ADVARSEL
Beskyttelse mod forbrændinger, ildebrand, elektriske stød eller personskader:

• Brug kun den medfølgende netledning til at betjene maskinen. Netledningen til USA og Canada 
(netstik NEMA 1-15) må kun anvendes til en maksimal netspænding på 150 V.

• Maskinen må kun bruges til det formål, der beskrives i denne vejledning.

• Brug kun maskinen i tørre rum.

• Brug ikke maskinen, når den er fugtig eller i en fugtig omgivelse.

• Brug ikke maskinen som legetøj. Vær ekstra forsigtig, når maskinen bruges af børn eller i nærheden 
af børn.

• Denne maskine kan bruges af børn fra 8 år og opefter. Personer med nedsatte fysiske, sensoriske 
eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, kan når de er blevet undervist om sikker 
brug af maskinen og forstår de dermed forbundne risici, benytte maskinen. Ellers benyttes 
maskinen under opsyn af en sikkerhedsansvarlig person.

• Børn må ikke lege med maskinen.

• Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

• Brug ikke denne maskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis maskinen ikke virker 
korrekt, den blevet tabt, beskadiget eller den er faldet i vandet. Bring i disse tilfælde maskinen til 
den nærmeste bernette specialforretning for eftersyn eller reparation.

• Brug kun tilbehør, der anbefales af producenten.

• Brug ikke maskinen, hvis ventilationsåbningerne er blokeret. Hold alle ventilationsåbninger og 
fodpedalen fri for fnug, støv og stofrester.

• Stik aldrig nogen form for genstande ind i maskinens åbninger.

• Anbring ikke noget på fodpedalen.

• Brug kun maskinen med den passende fodpedal FC-210.

• Brug ikke maskinen, hvor der anvendes drivgasprodukter (spray) eller ilt.

• Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær især forsigtig i nærheden af nålen.

• Undlad at trække eller skubbe stoffet under syning. Det kan medføre, at nålen knækker.

• Sæt hovedafbryderen på «0» ved arbejdsopgaver ved nålens område: F.eks. trådning af nålen, 
udskiftning af nålen, trådning af griberen eller udskiftning af syfoden.

• Anvend aldrig bøjede nåle.

• Benyt altid en original bernette stingplade. En forkert stingplade kan medføre, at nålen knækker.
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• Stil hovedafbryderen på 0 for at slukke, og træk netstikket ud. Når stikket tages ud af 
stikkontakten, skal der altid trækkes i stikket og ikke i ledningen.

• Tag stikket ud, når dækslerne fjernes eller åbnes, maskinen smøres eller hvis der fortages anden 
rengøring og vedligeholdelsesarbejde nævnt i denne brugsanvisning.

• Denne maskine er dobbeltisoleret (undtagen USA, Canada og Japan). Brug kun originale 
reservedele. Se afsnittet om vedligeholdelse af dobbeltisolerede produkter.

• Lydtryksniveauet er under normale forhold mindre end 70 dB (A).

Vigtige meddelelser
Kvikguidens tilgængelighed

Brugsanvisningen er en del af maskinen.

Opbevar brugsanvisningen til maskinen på et passende sted i nærheden af maskinen og klar til 
fremtidig brug.

Når maskinen videregives til tredjepart, skal du vedlægge maskinens brugsanvisning.

Anvendelsesformål

Din bernette maskine er konstrueret og designet til privat brug i hjemmet. Den er beregnet til 
syning i stof og andre materialer, som er beskrevet i denne vejledning. Enhver anden brug, 
betragtes som uhensigtsmæssigt. bernette påtager sig intet ansvar for følgerne af en fejlagtig 
anvendelse.

Vedligeholdelse af dobbeltisolerede produkter

Et dobbeltisoleret produkt er forsynet med to isoleringsenheder i stedet for jordforbindelse. Et 
dobbeltisoleret produkt er ikke udstyret med jordstik, og et sådant skal heller ikke anvendes. 
Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret produkt kræver stor omhu og indgående kendskab til 
systemet og bør derfor kun udføres af kvalificeret personale. Anvend kun originale reservedele til 
service og reparation. Et dobbelt isoleret produkt er mærket på følgende måde: «Dobbeltisolering» 
eller «Dobbelt isoleret».

  Produktet kan også være mærket med dette symbol.

Miljøbeskyttelse
BERNINA International AG tænker på miljøet. Vi stræber efter at formindske miljøpåvirkningen fra vores 
produkter ved hele tiden at forbedre produktets design og produktionsteknologi.

Maskinen er kendetegnet med symbolet af en gennemstreget skraldespand. Det betyder at når maskinen ikke 
bruges mere, må maskinen ikke bortskaffes med normalt husholdningsaffald. Ukorrekt bortskaffelse kan føre 
til, at farlige stoffer kommer ind i grundvandet og dermed indtræde i vores fødekæde og dermed skade vores 
helbred.

Maskinen skal afleveres på et nærliggende indsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske 
apparater. Det er gratis. For oplysninger om indsamlingssteder skal du kontakte din kommune. Ved køb af en 
ny maskine er forhandleren forpligtet til at tage den gamle maskine tilbage gratis og bortskaffe den korrekt.

Hvis maskinen indeholder personlige data, er du selv ansvarlig for at slette dataene, inden du afleverer 
maskinen tilbage.
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For komplette instruktioner kan du føgle linket til online manualen og se 

videoer https://www.mybernette.com/b79, eller scan QR-koden med din 

smartphone.
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Oversigt maskine af betjeningselementerne på forsiden
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1 Tilbagesyning

2 Trådkniv

3 Syfod oppe/nede

4 Start/Stop

5 Hastighedskontrol

6 Hæftning

7 Nål oppe/nede

8 Øverste multifunktionsknap

9 Nederste multifunktionsknap

10 Nål venstre/højre
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Oversigt maskine forsiden
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1 Transportør knap

2 Stik til broderimodulet

3 Spoledæksel

4 Stingplade

5 Syfod

6 Sylys

7 Nåletråder

8 Knaphulsgreb

9 Trådkniv

10 Trådgiver

11 Øverste dæksel

12 LCD Skærm

13 Tilslutning til knæløfteren

14 Sybord og tilbehørsboks
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Oversigt maskine oppefra
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1 Tilbagesyning

2 Trådkniv

3 Syfod oppe/nede

4 Start/Stop

5 Hastighedskontrol

6 Hæftning

7 Nål oppe/nede

8 Øverste multifunktionsknap
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1 Stik til strømledning

2 Ventilationshuller

3 Stik til fodpedalen

4 USB-port

5 Hovedafbryder

6 Håndhjul

7 Bæregreb

8 Ventilationshuller

9 Overtransport

10 Sybord og tilbehørsboks

Oversigt maskine bagsiden
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Tilslutning og start

Spoling af undertråd
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Trådning af undertråden

Trådning af overtråd
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Oversigt udvalgsmenu

Udskiftning af syfod

1 Nyttesømme 4 Knaphuller

2 Pyntesømme 5 Quiltesømme

3 Skrifttyper 6 Personligt program
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Broderifoden monteres
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Tilslutning af broderimodul

Stingpladen monteres
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1 Risting 4 Klip forbindelsessting

2 Flyt broderiramme 5 Flerfarvet broderimotiv tænk/sluk

3 Broderiforløb 6 Farve information

1 Broderiskrift 3 Egne broderimotiver

2 Broderimotiv

Vælg broderimotiv
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Forberedelse af broderiramme
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Rengøring af griberen

Smøring af nålestangen
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Fejlafhjælpning

Fejl Årsag Løsning

Uregelmæssig søm Overtråden er for stram/
løs.

- Indstil overtrådsspændingen.

Nålen er stump eller 
krum.

- Skift nål, og sørg for kun at bruge nye BER-
NINA-kvalitetsnåle.

Nål af ringe kvalitet. - Brug nye BERNINA-kvalitetsnåle.

Tråd af ringe kvalitet. - Brug kvalitetstråd.

Forkert nål/tråd-kombi-
nation.

- Brug passende nål til trådens tykkelse.

Forkert trådet. - Tråd nålen igen.

Stoffet trækkes. - Før stoffet jævnt.

Støv eller trådrester 
under spolekapslens 
spændingsfjeder.

- Rengør griberen.

Springer sting over Forkert nål. - Brug kun nåle fra nålesystemet 130/705H.

Nålen er stump eller 
krum.

- Skift nål.

Nål af ringe kvalitet. - Brug nye BERNINA-kvalitetsnåle.

Nålen er sat forkert i. - Før nålen ind i nåleholderen med den flade 
side bagud indtil stop, og skru den fast.

Forkert nålespids. - Tilpas nålespidsen til tekstil-strukturen i 
syprojektet.

Fejlsting Trådrester mellem tråd-
spændingsskiverne.

- Træk et tyndt, foldet stykke stof (ikke yder-
kanten) flere gange mellem trådspændings-
skiverne.

Forkert trådet. - Tråd nålen igen.

Tråden fanget i griberen. - Fjern overtråd og undertrådsspolen, drej 
håndhjulet manuelt frem og tilbage, og fjern 
trådrester.

Forkert nål/tråd-kombi-
nation.

- Kontroller nål-tråd-kombination.

Overtråden er sprunget Forkert nål/tråd-kombi-
nation.

- Brug passende nål til trådens tykkelse.

Overtråden er for stram. - Reducer overtrådsspændingen.

Forkert trådet. - Tråd nålen igen.

Tråd af ringe kvalitet. - Brug kvalitetstråd.

Stingpladens hul eller 
griberspidsen er beska-
diget.

- Kontakt din bernette-forhandler for at få 
skaden repareret.

- Skift stingplade.
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Undertråden er sprunget Spolen er ikke sat rigtigt 
i.

- Tag spolen ud, sæt den i igen, og træk i 
tråden.

→ Tråden skal løbe let.
Spolen er forkert spolet. - Kontrollér spolen, og spol rigtigt.

Stingpladens hul er be-
skadiget.

- Kontakt din bernette-forhandler for at få ska-
den repareret.

- Skift stingplade.
Nålen er stump eller 
krum.

- Skift nål.

Nålen knækker Nålen er sat forkert i. - Før nålen ind i nåleholderen med den flade 
side bagud indtil stop, og skru den fast.

Stoffet trækkes. - Før stoffet jævnt.

Tykt stof trækkes. - Brug en passende syfod til tykt stof, f.eks. 
jeansfod.

- Brug udligningsplader ved syning over tykke 
sømme.

Knuder i tråden. - Brug kvalitetstråd.

Skærmen reagerer ikke Forkert kalibrering. - Sluk maskinen.

- Tænd maskinen, og tryk samtidig på knap-
perne «Nåleplacering venstre/højre», og 
hold dem inde.

- Kalibrer skærmen igen.

eco-modus er aktiveret. - Tryk på «eco-modus».

Stingbredde kan ikke 
indstilles

Den valgte nål og sting-
plade kan ikke anvendes 
sammen.

- Skift nål.

- Skift stingplade.

Hastigheden er for lav For lav stuetemperatur. - Stil maskinen i et rum med stuetemperatur, 
1 time før du begynder at sy.

Indstillinger i setup-pro-
gram.

- Indstil broder- og syhastigheden i setup-pro-
grammet.

- Indstil hastighedsskyderen.

Maskinen starter ikke Maskinen er ikke tændt. - Tænd maskinen.

Syfoden er hævet. - Sænk syfoden.

Maskinen er ikke tilsluttet 
elnettet.

- Tilslut netstikket til elnettet.

Maskinen er defekt. - Kontakt din bernette-forhandler.
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Lyset i knappen "Start-/
Stop" virker ikke

Lyset er defekt. - Kontakt din bernette-forhandler.

Sylyset og lyset på friar-
men virker ikke

Indstillinger i setup-pro-
gram.

- Tænd i setup-programmet.

Sylyset er defekt. - Kontakt din bernette-forhandler.

Overtrådsindikator rea-
gerer ikke

Indstillinger i setup-pro-
gram.

- Tænd i setup-programmet.

Overtrådsindikatoren er 
defekt.

- Kontakt din bernette-forhandler.

Undertrådsindikator rea-
gerer ikke

Indstillinger i setup-pro-
gram.

- Tænd i setup-programmet.

Undertrådsindikatoren er 
defekt.

- Kontakt din bernette-forhandler.

Fejl ved softwareopdate-
ring

Opdateringsprocessen 
går i stå, og timeglasset 
på skærmen går ikke 
væk.

- Fjern USB-stikket.

- Sluk maskinen.

- Omdøb firmwarefilen fra ".fw" til ".auto".

- Tilslut USB-stikket.

- Tænd maskinen.
Opdateringen starter automatisk.
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