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VIGTIGT

Ved brug af et elektrisk apparat skal følgende
grundliggende sikkerhedsforanstaltninger
ubetinget følges:
Læs denne betjeningsvejledning grundigt
igennem, inden du tager maskinen i brug.
Opbevar betjeningsvejledningen et egnet sted
sammen med maskinen, og giv den videre,
hvis du overdrager maskinen.
Når maskinen ikke er i brug eller er uden
opsyn, skal den altid adskilles fra elnettet.
Træk netstikket ud.

6.

7.
8.

FARE!

Sikkerhed mod elektrisk stød:
1. Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, så
længe den er tilsluttet elnettet.
2. Adskil altid maskinen fra elnettet umiddelbart efter brug og inden rengøring.
3. LED-STRÅLING: Se ikke direkte ind i
lyset med optiske instrumenter.

9.
10.
11.

12.

ADVARSEL!
Sikkerhed mod forbrændinger, elektrisk stød
og personskade:
1. Maskinen må ikke anvendes af børn
under 8 år eller af personer med begrænsede legemlige, sensoriske eller mentale
evner, eller hvis disses viden eller erfaring ikke er tilstrækkelig til, at de kan
betjene maskinen. I disse tilfælde må
maskinen kun benyttes, hvis en person,
der er ansvarlig for sikkerheden, har forklaret maskinens betjening.
2. Maskinen må ikke bruges som legetøj.
Der skal udvises stor forsigtighed, hvis
denne maskine anvendes af børn, i nærheden af børn eller af mennesker med
nedsatte sanseevner.
3. Denne maskine må kun anvendes til det
formål, der er beskrevet i denne vejledning. Der må kun anvendes tilbehørsdele
anbefalet af producenten.
4. Børn skal være under opsyn for at sikre,
at de ikke leger med maskinen.
5. Denne maskine må under ingen omstæn4

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

digheder benyttes, hvis kablet er beskadiget, hvis stikket er defekt, hvis den ikke
fungerer korrekt, hvis den har været tabt
eller er blevet beskadiget, eller hvis den
har været under vand. Aflevér maskinen
til den nærmeste autoriserede forhandler
eller servicecenter med henblik på kontrol og reparation eller evt. elektrisk eller
mekanisk justering.
Maskinen må ikke anvendes, hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Ventilationsåbningerne og syfoden skal holdes
fri for fnug, støv og stofrester.
Hold fingrene væk fra alle bevægelige
dele. Der skal udvises særlig forsigtighed i området omkring symaskinenålen.
Anvend altid den rigtige stingplade. En
forkert stingplade kan forårsage, at nålen
knækker.
Anvend ikke krumme nåle.
Under syningen må stoffet hverken trækkes eller skubbes. Dette kan bevirke, at
nålen knækker.
Ved aktiviteter omkring nålen – såsom
trådning eller udskiftning af nålen, trådning af spolen eller udskiftning af syfoden – skal maskinen være slukket
(hovedafbryder på "O").
Før rengørings- eller vedligeholdelsesarbejder såsom udskiftning af sylampen
eller ved andre vedligeholdelsesarbejder, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, skal maskinen altid adskilles
fra elnettet (træk stikket ud). Børn må
kun udføre rengørings- og vedligeholdelsesarbejde under opsyn.
Undgå, at genstande falder eller føres
ind i maskinens åbninger.
Denne maskine må kun anvendes i tørre
og beskyttede områder. Benyt aldrig
maskinen i et fugtigt eller vådt miljø.
Anvend ikke maskinen i nærheden af
drivgasprodukter (sprays) eller oxygen.
Maskinen adskilles fra elnettet ved at
stille hovedafbryderen på ("O" – Fra) og
derefter trække stikket ud af stikkontakten. Træk da altid i selve stikket og ikke i
kablet.
Hvis fodpedalens elkabel er beskadiget,
skal det udskiftes af producenten, en
autoriseret servicetekniker eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå
en risiko.
Stil ikke genstande på fodpedalen.
Udskift altid elpæren med en af samme

type.
20. Maskinen må kun anvendes i kombination med en fodpedal af typen C-1028
(100-120 V) eller KD-2902 (220-240 V).
21. Lydtrykniveauet under normal drift ligger
under 75 dB(A).
22. Denne maskine leveres med en dobbelt
isolering (ikke i USA og Canada). Der
må kun anvendes identiske reservedele.
Følg anvisningerne om vedligeholdelse
af dobbeltisolerede produkter.

ADVARSEL:
Denne maskine er kun beregnet til privat brug.
Hvis den benyttes intensivt eller kommercielt,
forudsætter det regelmæssig rengøring og særlig pleje.
Tegn på slitage eller nedslidning som følge af
intensiv eller kommerciel brug er ikke automatisk dækket, selv om de forekommer inden for
garantiperioden. Beslutningen om, hvordan
sådanne tilfælde skal håndteres, træffes alene
af lokalt autoriseret vedligeholdelsespersonale.

BEMÆRK:
Hvis maskinen opbevares i et koldt rum, skal
den stilles i et varmt rum i ca. 1 time inden brug.

Alle rettigheder forbeholdes

Af tekniske grunde og med henblik på forbedring af produktet kan der til enhver tid og uden
varsel blive foretaget ændringer af maskinen
eller dens tilbehør. Tilbehøret kan ligeledes
være ændret landespecifikt.

VEDLIGEHOLDELSE AF
DOBBELTISOLEREDE
PRODUKTER

Et dobbeltisoleret produkt er udstyret med to
isoleringsenheder i stedet for en jordforbindelse. Der findes ikke noget jordingsmiddel i
et dobbeltisoleret produkt, og et sådant bør
heller ikke anvendes. Vedligeholdelsen af et
dobbeltisoleret produkt kræver den største
omhu og kendskab til systemet og må derfor
kun udføres af kvalificeret personale. Som
reservedele til et dobbeltisoleret produkt må
der kun anvendes dele, som er identiske med
de eksisterende i produktet. Et dobbeltisoleret
produkt er mærket med ordene "DOBBELTISOLERING" eller "DOBBELTISOLERET".
Produktet kan også være mærket med symbolet
.

Kun Europa: Denne maskine kan kun anvendes af
børn under 8 år eller af personer med begrænsede
legemlige, sensoriske eller mentale evner, hvis
viden eller erfaring ikke er tilstrækkelig til, at de
selv kan betjene maskinen, under opsyn og efter
instruktion i, hvordan maskinen anvendes sikkert,
og forudsat de har forstået de mulige farer. Børn
må ikke bruge maskinen som legetøj. Børn må kun
udføre de rengørings- og vedligeholdelsesarbejder, som brugeren selv kan udføre, under opsyn.
Uden for Europa (undtagen USA og Canada):
Denne maskine må kun anvendes af personer (og
børn) med begrænsede legemlige, sensoriske
eller mentale evner, hvis viden eller erfaring ikke er
tilstrækkelig til, at de selv kan betjene maskinen,
under opsyn og efter instruktion i, hvordan maskinen anvendes sikkert, og forudsat de har forstået
de mulige farer. Børn skal være under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med maskinen.

GEM DENNE VEJLEDNING
OMHYGGELIGT!
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HOVEDDELE

Symaskinens dele
Tilbagesyningsknap
Sømvalgsknap
Stinglængdeknap
Spolestop
Spoleapparat
Spoleholdere
Spoleforspænding
Trådføring
Trådgiver
Indstillingshjul trådspænding
Hovedafdækning
Trådskærer
Nåletråder
Stingplade
Sybord (tilbehørsboks)
Syfodsholder
Nåleholderskrue
Nål
Syfod (Zigzagfod)
Bæregreb
Håndhjul
Hovedafbryder
Netkabel-/fodpedaltilslutning
Friarm
Syfodsløfter
Fodpedal*

BEMÆRK:
Symaskinen bæres ved at holde med den ene
hånd om bæregrebet og støtte under maskinen
med den anden hånd.

BEMÆRK:
Design og specifikationer kan ændre sig til enhver
tid og uden forudgående varsel.
* Den medfølgende fodpedal kan adskille sig fra figuren.
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Standardtilbehør

Spoler (3x)
Trensekniv (knaphulsåbner)
Nålesæt
Automatisk knaphulsfod
Blindstingsfod
Lynlåsfod
Knapisyningsfod

Yderligere oplysninger om ekstratilbehør findes på vores
hjemmeside:
http://www.mybernette.com/accessories

Støvbeskyttelseshætte
Syvejledning til din egen individuelle støvbeskyttelseshætte findes på:

www.mybernette.com/cover

Sybord
Sybordet udvider arbejdsområdet og er let at fjerne ved
friarmssyning.

•

Fjernelse af sybord:

Træk bordet væk fra maskinen.
Sybord

•

Fastgørelse af sybord:

Skub sybordet langs med friarmen, og før føringerne ind
i åbningerne, indtil bordet går i hak i maskinen.
Friarm
Føring
Åbning

Tilbehørsboks
Tilbehøret opbevares i sybordet.
Tilbehørsboksen åbnes ved at vippe låget op.
Tilbehørsboks
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Friarmssyning
Friarmssyning egner sig til ærmer, kraver, bukseben og
andre rørformede beklædningsdele. Metoden kan også
anvendes til stopning af sokker eller lapning af knæ eller
albuer.

FORBEREDELSE

Tilslutning til strømforsyningen
Slå hovedafbryderen fra.
Sæt maskinstikket i netkabel-/fodpedaltilslutningen.
Sæt netstikket i stikkontakten.
Slå hovedafbryderen til.
Netstik
Hovedafbryder
Stikkontakt
Netkabel-/fodpedaltilslutning
Maskinstik

FORSIGTIG:
Inden tilslutning til strømforsyningen skal det sikres, at spændingen, der er anført på maskinen,
svarer til din spændingsforsyning.

ADVARSEL:
Under drift skal du konstant holde øje med syområdet og ikke berøre nogen bevægelige dele
såsom trådgiveren, håndhjulet eller nålen.
I de følgende tilfælde skal hovedafbryderen slås
fra og maskinen adskilles fra elnettet:
- Når maskinen er uden opsyn.
- Når dele anbringes eller fjernes.
- Når maskinen rengøres.
Stil ikke genstande på fodpedalen, da maskinen
derved kan gå i gang periodisk.

Regulering af syhastighed
Syhastigheden kan reguleres med fodpedalen.
Jo hårdere der trykkes på fodpedalen, desto hurtigere
arbejder maskinen.
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Syfodsløfter
Med syfodsløfteren løftes og sænkes syfoden.
Den kan løftes til ca. 1/4˝ (0,6 cm) over den normale
øverste position, så syfoden er let at fjerne, eller man
lettere kan komme til at positionere kraftige stoffer under
foden.
Sænket position
Normal øverste position
Højeste position

Udskiftning af syfod
		FORSIGTIG:
Slå hovedafbryderen fra, inden foden skiftes.
Anvend altid en fod, der passer til det valgte søm.
Ved brug af en forkert fod kan nålen knække.

Udløserknap til syfod
Not
Stift

•

Fjernelse:

Drej håndhjulet modsat urets retning for at bringe nålestangen i den højeste position.
Løft syfoden.
Tryk på udløserknappen til syfoden for at frigøre syfodsholderen.

•

Fastgørelse:

Positionér syfoden, så stiften på foden er placeret
direkte under noten i syfodsholderen. Sænk syfoden.

Fastgørelse og fjernelse af syfodsholder
		FORSIGTIG:
Slå hovedafbryderen fra, inden syfodsholderen
skiftes.
Gevindtap
Syfodsholder
Gevindboring

•

Fjernelse:

Skru gevindtappen ud modsat urets retning med en
skruetrækker.

•

Fastgørelse:

Placer boringen i syfodsholderen ud for gevindboringen
i fodstangen. Før gevindtappen ind i boringen. Skru
gevindtappen ind i urets retning med en skruetrækker.
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Udskiftning af nål
		FORSIGTIG:
Før udskiftning af nålen skal man altid sikre sig, at
hovedafbryderen er slået fra, og at maskinen er
adskilt fra elnettet.
Løft nålen ved at dreje håndhjulet modsat urets retning,
og sænk syfoden.
Slå hovedafbryderen fra.
Løsn nåleholderskruen ved at skrue den modsat
urets retning.
Tag nålen ud af klemmeanordningen.
Sæt en ny nål i nåleklemmeanordningen, så den
flade side af nålen vender imod bagsiden.
Når nålen sættes i nåleklemmeanordningen, skal
nålen trykkes opad mod anslagsstiften, og nåleholderskruen spændes fast.

•

Kontrol af nål:

Det er lettest at kontrollere, om nålen er lige, ved at den
flade side af nålen lægges på en plan overflade (en
stingplade, glasrude e.l.). Mellemrummet mellem nålen
og den plane overflade skal være ensartet.
Brug aldrig en stump nål.

Fint

Stof
Linon
Georgette
Trikot
Organza
Crepe

Tråd

Nål

Silke nr. 80-100
Nr. 9/65Bomuld nr. 80-100
11/75
Syntetisk nr. 80-100

Stof- og nåletabel
••

Til generelt syarbejde anvendes nålestørrelse
11/75 eller 14/90.

••

Til syning af lette stoffer skal der anvendes en fin
tråd og en fin nål, for at stoffet ikke beskadiges.

••

Kraftige stoffer kræver en nål, der er stor nok til at
gennembore stoffet, uden at nåletråden trævler.

••

Test altid nålestørrelsen på en lille rest af det stof,
der skal anvendes til syarbejdet.

••

Som hovedregel skal man anvende den samme
tråd til nål og spole.

Lagenstof
Mellemkraftigt

Jersey

Silke nr. 50

B r e d v æ v e t Bomuld nr. 50-80
stof
Syntetisk nr. 50-80

Nr. 11/7514/90

Fleece

Denim
Tweed
Kraftigt
Friser
Quiltet stof

Silke nr. 30-50
Bomuld nr. 40-50
Syntetisk nr. 40-50

Nr. 14/9016/100

BEMÆRK:
Nålesættet indeholder 3 nåle nr. 14/90.
Med henblik på at opnå optimale syresultater
anbefales det at benytte Organ-nåle.
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Indstilling af spoleholdere
Spoleholdernes funktion er at holde trådspolerne for at
tilføre maskinen tråden.
Ved brug skal spoleholderen trækkes op. Ved opbevaring trykkes den ned.

BEMÆRK:
Ved brug af en tråd, der har tendens til at vikle sig
omkring spoleholderen, føres tråden igennem
åbningen i spoleholderen (se figuren). Åbningen
skal vende imod trådspolen.
Overtråd
Åbning
Omvikling

Aftagning og isætning af spolekapsel
Tag sybordet af ved at trække det mod venstre.
Åbn griberafdækningen.
Griberafdækning

Løft nålen ved at dreje håndhjulet modsat urets retning.
Tag spolekapslen ud ved klappen.
Klap

Ved isætning af spolekapslen føres kapselfingeren ind i
udsparingen i griberbanen.
Kapselfinger
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Spoling af undertråd
Træk håndhjulet ud.
Træk tråd af trådspolen.
Før tråden omkring spoleforspændingen.
Før tråden igennem åbningen i spolen indefra og
ud.
Sæt spolen på spoleapparatets stift.
Tryk denne mod højre.
Hold fast i den frie ende af tråden med hånden, og
træd samtidigt på fodpedalen.
Stands maskinen efter nogle omdrejninger, og klip
tråden over tæt ved åbningen i spolen.
Træd igen på fodpedalen.
Stands maskinen, når al tråden er spolet op.
Stil spoleapparatets stift tilbage mod venstre til
dens oprindelige position, og klip tråden over.
Stil håndhjulet tilbage i dets oprindelige position.

BEMÆRK:
Tryk spoleapparatets stift mod venstre, når maskinen standser.

Trådning – spolekapsel
Sæt spolen i spolekapslen.
Sørg for, at tråden spoles af i pilens retning.

Træk tråden ind i slidsen i spolekapslen.

Træk tråden under spændefjederen og ind i tilførselsøjet.
* Træk en ca. 10 cm (4˝) lang tråd fra spolen.
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Trådning – maskine
Stil trådgiveren i dens højeste position ved at dreje
håndhjulet modsat urets retning.
Løft syfoden.
Sæt en trådspole på spoleholderen (se figuren), så tråden kommer fra bagsiden af trådspolen.

Træk tråden ind i trådføringen med begge hænder.
Hold tråden tæt ved trådspolen, træk samtidigt tråden nedad i spændeområdet, og træk den derefter
omkring tilspændingsfjederholderen.
Træk tråden fast opad og gennem trådgiveren fra
højre mod venstre.
Træk derefter tråden nedad og fra højre mod venstre ind i trådføringen forneden på syhovedet.
Træk tråden nedad, og før den ind i trådføringen på
venstre side af nålestangen.
Tråd nåleøjet forfra og bagud.

Nåletråder
Bring nålen i dens højeste position ved at dreje
håndhjulet modsat urets retning. Træk nåletråderen
så langt nedad som muligt.

Drej nåletråderen bagud, så griberen kører ud og
kan køre ind i nåleøjet bagfra.
Træk tråden omkring føringen og under krogen. Pas
da særligt på nålespidsen.
Krog

Drej nåletråderen modsat urets retning for at
trække tråden igennem nåleøjet. Slip langsomt
nåletråderen, men hold fast i trådens ende. Der
trækkes en trådløkke opad igennem nåleøjet.
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Ophentning af undertråd
Løft syfoden, og hold let fast i nåletråden med venstre hånd.

Drej langsomt håndhjulet modsat urets retning med
højre hånd, indtil nålen sænkes. Drej håndhjulet
videre, indtil trådgiveren befinder sig i den højeste
position.
Træk let opad i nåletråden, så spoletråden danner
en løkke.

Træk 10 cm (4˝) af begge tråde bagud og ind under
syfoden.

Indstillingshjul trådspænding
•

Rigtig spænding

Trådspændingen tilpasses afhængigt af symaterialerne,
stoflagene og symetoden.
Ved en optimal zigzagsøm er spoletråden ikke synlig på
stoffets forside (oversiden), mens nåletråden er minimalt
synlig på stoffets bagside (undersiden).
Nåletråd (overtråd)
Spoletråd (undertråd)
Stoffets forside (overside)
Stoffets bagside (underside)
Indstillingshjul trådspænding
Indstillingsposition

•

Nåletrådsspænding for høj

Hvis spoletråden (undertråden) er synlig på stoffets forside (oversiden), skal nåletrådsspændingen reduceres
ved at dreje indstillingshjulet til et lavere tal.

•

Nåletrådsspænding for lav

Hvis nåletråden (overtråden) er synlig på stoffets bagside (undersiden), skal nåletrådsspændingen øges ved
at dreje indstillingshjulet til et højere tal.
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Sømvalgsknap
Drej sømvalgsknappen, så symbolet med den ønskede
søm står ud for indstillingspositionen.
Indstillingsposition

FORSIGTIG
Når man vælger søm, skal man for at undgå at
beskadige nålen og stoffet sikre sig, at nålen
befinder sig i den øverste position og ikke længere
sidder i stoffet.

Stinglængdeknap
Drej stinglængdeknappen, så symbolet med den
ønskede stinglængde står ud for indstillingspositionen.
Jo højere tal, desto større stinglængde.
Indstillingsposition

+

S

••

Stil indstillingshjulet i området mellem 0,5 og 4 for
at sy zigzagsøm.

••

Drej knappen til "S" for at sy stræksømme, der er
markeret med rødt på maskinen.

••

Hvis stræksømmen er uregelmæssigt, skal stinglængdeknappen drejes i retningen "–" for at komprimere sømmen eller i retningen "+" for at udvide
det.

–
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Tilbagesyningsknap
Så længe tilbagesyningsknappen holdes trykket ned,
syr maskinen baglæns.

Sænkning og løft af transportør
Tag sybordet af ved at trække det mod venstre.
Åbn griberafdækningen.
Griberafdækning

Transportøren sænkes, ved at knappen trykkes
nedad og forskydes i pilens retning (se figuren).

Transportøren løftes, ved at knappen trykkes nedad
og forskydes i pilens retning (se figuren), og håndhjulet drejes modsat urets retning.
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ENKEL SYNING
Ligesøm

Sømvalg:
Syfod:
Trådspænding:
Stinglængde:

•

A eller B
Zigzagfod
2–6
1,5 – 4

Sy start

Løft syfoden, og positionér stoffet, så dets kant ligger
langs med en føringslinje på stingpladen.
Sænk nålen ned i stoffet.
Sænk syfoden, og træk trådene lige bagud. Træd på
fodpedalen.
Hold forsigtigt stoffet langs føringslinjen, så stoffet fremføres automatisk.

BEMÆRK:
Ved syning med den automatiske knaphulsfod skal
trådene trækkes mod venstre.
Sømmens start hæftes ved at sy de første sting
baglæns og derefter sy fremad.

•

Syningens afslutning

Sømmens afslutning hæftes ved at trykke tilbagesyningsknappen ned og sy flere sting baglæns.
Løft syfoden, og tag stoffet ud. Træk samtidigt trådene
bagud.
Skær trådene over med trådskæreren

.

Trådene har nu den rigtige længde til at begynde med
den næste søm.
Trådskærer

•

Ændring af syretning
		FORSIGTIG:
Hold fingrene væk fra syfoden, når du fører stoffet.
I modsat fald kan fingrene blive ramt af nåleholderskruen og komme til skade.

Stands maskinen, og drej håndhjulet modsat urets retning for at sænke nålen ned i stoffet.
Løft syfoden.
Drej stoffet omkring nålen for at ændre syretningen som
ønsket. Sænk syfoden, og fortsæt med at sy i den nye
retning.
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Føringslinjer
Tallene på stingpladen angiver afstanden mellem den
midterste nåleposition og styrelinjen.
De forreste tal svarer til centimeter.
De bageste tal er brøktal i tommer.
Tal

10 15 20 3/8 4/8 5/8 6/8

Afstand (cm)

1 1,5 2

— — — —

Afstand (tom- — — — 3/8 1/2 5/8 3/4
mer)

Midterste nåleposition
Føringslinjer
Tal

Retvinklet vending
For at foretage en retvinklet vending i en afstand af 1,6
cm (5/8˝) fra stofkanten
standses syningen, og nålen sænkes ved at dreje håndhjulet modsat urets retning.
Løft syfoden, og drej stoffet, så kanten ligger langs
1,6-cm-sømføringen (5/8˝).
Sænk syfoden, og begynd at sy i den nye retning.
Stofkanten, der vender imod dig, lægges langs den viste
hjørneføring.
Hjørneføring

NYTTESØM
Zigzag

Sømvalg:
Syfod:
Trådspænding:
Stinglængde:

C
Zigzagfod
2–5
0,5 – 4

Den enkle zigzagsøm anvendes ofte til kantsyning,
påsyning af knapper osv.
Tilpas stinglængden til dine krav.
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Zigzagsøm
Sømvalg:
Syfod:
Trådspænding:
Stinglængde:

D
Zigzagfod
1–4
0,5 – 4

Denne søm anvendes til kantning af skærekanten på
syntetiske stoffer og andre stoffer, der har tendens til at
rynke.
Placer stoffet, så der dannes en søm på 1,6 cm (5/8˝).
Trim sømrummet efter syningen.
Sørg for, at stingene ikke skilles.

Stræk-overlocksøm
Sømvalg:
Syfod:
Trådspænding:
Stinglængde:

G
Zigzagfod
1–4
S

Denne maskesøm egner sig optimalt til syning af badetøj
og strækvelour, da det har maksimal elasticitet og
styrke.
Placer stoffet, så der dannes en søm på 1,6 cm (5/8˝).
Trim sømrummet efter syningen.
Sørg for, at stingene ikke skilles.
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Forstærket ligesøm
Sømvalg:
Syfod:
Trådspænding:
Stinglængde:

A eller B
Zigzagfod
2–6
S

Sømmen sys med to forlæns sting og et baglæns sting,
som danner en søm, der er vanskelig at rive op.
Den bruges til forstærkning af områder som kile- og
ærmegabssømme.
Det er også egnet til syning af rygsække eller lignende
genstande, der kræver særlig stabilitet.
Før stoffet forsigtigt under syningen, mens stoffet bevæger sig frem og tilbage.

Forstærket zigzag
Sømvalg:
Syfod:
Trådspænding:
Stinglængde:

C
Zigzagfod
2–6
S

Syning på strækstoffer i vilkårlige områder, i hvilke der
kan anvendes et zigzagsøm.
Denne søm anvendes også som pyntesøm.
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,

Påsyning af knapper
Sømvalg:
Syfod:
Trådspænding:
Stinglængde:
Transportør

C
Knapisyningsfod
3–7
0
Nedsænket

Sænk transportøren.

g

e

-

Juster hullerne i knappen efter den vandrette slids
i syfoden. Tilpas stingbredden til afstanden mellem
hullerne i knappen.
Sænk foden for at holde knappen i position. Kontrollér ved at dreje håndhjulet, om nålen sænkes
ned i knappens huller.
Sy ca. 10 sting.
Til forstærkning af halsen skæres trådene af i en
længde på ca. 10,0 cm (4,0˝). Før nåletråden
nedad igennem et af hullerne i knappen, og vikl
den omkring halsen. Før nåletråden til bagsiden
(undersiden), og bind en knude.

r
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Firetrins knaphul
Sømvalg:
Syfod:
Trådspænding:
Stinglængde:

Automatisk knaphulsfod
1–5

Lav et testknaphul på et rest, som svarer til stoffet, indlægget og sømmene i det endelige stykke tøj.
Positionér knappen på stoffet, og markér over- og
undersiden for at bestemme knaphullets placering.
Ved strækstoffer anvendes indlæg.

Tegn forsigtigt længden af knaphullet op på stoffet.
Positionér stoffet under foden, så knaphulsmarkeringen vender imod dig.

(A)

(C)
(B)

Skub skyderen (A) imod dig selv, så den øverste
markering (C) på skyderen står ud for startmarkeringen (B). Juster markeringerne på foden i forhold
til den øverste markering på stoffet.

BEMÆRK:
Skalaen på skyderen svarer til centimeterangivelser.
Stil sømvalgsknappen på "

".

Sy forlæns indtil den forreste markering af knaphullet.
Afslut syningen med et venstre sting.
Stil sømvalgsknappen på "
", og sy 5 sting.
Afslut syningen med et højre sting.
Stil sømvalgsknappen på "

".

Sy indtil den bageste markering af knaphullet.
Afslut syningen med et højre sting.
Stil sømvalgsknappen på "

".

Sy nogle rigler, og løft nålen op af stoffet.
Indstil sømvalgsknappen på ligesøm med stinglængden "0".
Sy nogle hæftesting.
I begge af knaphullets ender placeres en knappenål direkte foran riglen for at forhindre, at riglerne
skæres op. Skær åbningen op med en trensekniv.
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Lynlås
Sømvalg:
Syfod:
Trådspænding:
Stinglængde:

A
Lynlåsfod
3–6
2

Sæt lynlåsbåndet fast på stoffet med knappenåle, eller
hæft det på, og positionér stoffet under foden.
Træk tråden bagud, og sænk foden.
Den venstre side af lynlåsen sys på, ved at lynlåsens
tandrække føres langs fodkanten, og der sys igennem
beklædningsdelen og lynlåsbåndet.
Vend stoffet, og sy den anden side af lynlåsen på på
samme måde som den venstre side.

Blindsøm
Sømvalg:
Syfod:
Trådspænding:
Stinglængde:

E eller F
Blindsømsfod
1–3
1–3

Ved kraftige stoffer, der har tendens til at rynke, bør
skærekanten først bukkes om og hæftes. Slå derefter sømmen ind som vist, så 0,7 cm (1/4˝) af sømkanten er synlig.
Stoffets bagside
0,7 cm (1/4˝)
[A] Kraftige stoffer
[A]

[B]

[B] Fine eller mellemkraftige stoffer
Positionér stoffet, så nålen i positionen helt til venstre kun stikker igennem kanten af opslaget.
Drej føringsskruen for at justere føringen ind efter
den foldede kant.
Sy langs den foldede kant, og før da stoffet, så
nålen når den foldede kant.
Føringsskrue
Føring
Foldet kant
Når sømmen er færdiggjort, trykkes begge sider af
sømmen sammen. På stoffets overside bør kun
blindsømmene være synlige.
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PYNTESØM
Vari-overlock (muslingesøm)
Sømvalg:
Syfod:
Trådspænding:
Stinglængde:

G
Zigzagfod
2–6
1,5 – 3

Anvend et let stof, f.eks. trikot. Fold stoffet, og sy langs
den skrå fold. Muligvis skal nåletrådsspændingen øges
minimalt. Ved zigzagsøm må nålen kun frigive stoffets
foldede kant minimalt.
Vari-overlock-sømmene kan også sys på maskevarer
eller bløde, silkeagtige tekstiler i vilkårlig retning.

Smocksyning
Sømvalg:
Syfod:
Trådspænding:
Stinglængde:

D
Zigzagfod
1–4
S

Sy med en stinglængde på "4" lige sømrækker i en
afstand af 1 cm (3/8˝) langs området, der skal smocksys.
Bind trådene langs en kant. Træk i spoletrådene, og
fordel rynkerne jævnt.
Fastgør trådene i den anden ende.
Sy pyntesøm mellem rynkesømmene
Træk rynkesømmene ud.
1 cm (3/8˝)

BEMÆRK:
En lignende effekt opnås ved at anvende elastiktråd som undertråd. Elastiktråd spoles op på spolen manuelt. Anvend ligesøm.
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Applikationer
Sømvalg:
Syfod:
Trådspænding:
Stinglængde:

C
Zigzagfod
1–4
0,5 − 1

Hæft applikationsstykkerne på stoffet (eller stryg dem på
med vlieseline).
Sy rundt om applikationen. Sørg da for, nålen syr langs
applikationens yderkant.
Ved syning af hjørner skal nålen sænkes ned i stoffet.
Løft syfoden, og drej stoffet mod højre eller venstre.

Stræksøm
Sømvalg:
Syfod:
Trådspænding:
Stinglængde:

A–G
Zigzagfod
1–4
S

Hvis fremad- og tilbagetransporten ikke er ensartet som
følge af stoftypen, skal balancen tilpasses. Det gøres
ved at dreje stinglængdeknappen som følger:
Hvis sømmene komprimeres, drejes knappen til "+".
Hvis sømne trækkes fra hinanden, drejes knappen til "–".
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MASKINENS PLEJE
Rengøring af spolekapsel og griberbane
		ADVARSEL:
Før maskinen adskilles eller rengøres, skal man
altid slå hovedafbryderen fra og/eller adskille
maskinen fra elnettet.
Maskinen må kun adskilles som forklaret i dette
afsnit.

		FORSIGTIG:
Maskinen må ikke opbevares i områder med høj
luftfugtighed, i nærheden af en radiator eller i
direkte sollys.

Afmontering af griberbaneenhed
Bring nålen i højeste position, og åbn griberafdækningen.
Åbn klappen til spolekapslen, og tag denne ud af maskinen.
Åbn griberbanens ringholdere, og tag griberbaneringen
ud.
Tag griberen ud.
Rengør griberbanen med en børste og en blød, tør klud.
Spolekapsel
Griberbane-ringholder
Griberbanering
Griber
Griberbane

Montering af griberbaneenhed
Hold griberen i den midterste stift, og sæt den forsigtigt
ind i griberbanen, så der dannes en fuldstændig cirkel
med griberbanen. Placer griberbaneringen, og sørg da
for, at den nederste stift ligger i kærven. Lås griberbaneringen ved at dreje holderne i position igen. Sæt spolekapslen i.
Stift
Kærv
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Smøring
ADVARSEL:
•• Før griberbaneenheden smøres, skal man altid
slå hovedafbryderen fra og/eller adskille maskinen fra elnettet.
•• Fjern griberbaneenheden som beskrevet.
•• Smør først maskinen efter næste brug, hvis den
ikke skal benyttes indtil videre.
•• Anvend kun olie i god kvalitet, som er egnet til
symaskiner.
•• 1-2 dråber olie er tilstrækkeligt.
•• Fjern overskydende olie fra stingpladen, da stoffet
ellers kan blive tilsmudset.

•

Smøring i griberområdet

Åbn griberdækslet.
Fjern griberbanering og griber.
Rengør griberområdet med en børste og en blød, tør
klud.
Smør det markerede sted med jævne intervaller.
Griberdæksel
Griberbanering
Griber

Rengøring af transportør
FORSIGTIG:
Før transportøren rengøres, skal man altid slå
hovedafbryderen fra og/eller adskille maskinen fra
elnettet.
Tag nål og syfod ud.
Skru stingpladens gevindtap ud, og afmonter stingpladen.
Gevindtap
Fjern støv og fnug fra transportøren med en børste.
Sæt stingpladen i igen.
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Fejlafhjælpning
Fejl

Årsag

Afhjælpning

Nåletråden brister.

1. Nåletråden ikke trådet rigtigt.

Side 13

2. Nåletrådsspænding for høj.

Side 14

3. Nålen er krum eller stump.

Side 10

4. Nålen er sat forkert i.

Side 10

5. Nåletråden og spoletråden er ikke lagt rigtigt under syfoden
i starten.

Side 14

6. Stoffet blev ikke trukket bagud ved afslutningen af syningen.

Side 17

7. Tråden for kraftig eller for fin til nålen.

Side 10

1. Spoletråden er ikke ført rigtigt i spolekapsel og griber.

Side 12

2. Ansamling af systøv i griberområdet.

Side 26

3. Spolen er beskadiget og drejer ikke ordentligt rundt.

Udskift spolen.

1. Nålen er sat forkert i.

Side 10

2. Nålen er krum eller stump.

Side 10

3. Nåleholderskrue for løs.

Side 10

4. Nåletrådsspænding for høj.

Side 14

5. Stoffet blev ikke trukket bagud ved afslutningen af syningen.

Side 17

6. Nålen er for fin til stoffet.

Side 10

1. Nålen er sat forkert i.

Side 10

2. Nålen er krum eller stump.

Side 10

3. Nålen og/eller tråden egner sig ikke til det stof, der sys i.

Side 10

4. Til syning af strækstof, meget fine stoffer og syntetiske
stoffer er der ikke anvendt nål med blå spids.

Side 10

5. Nåletråden ikke trådet rigtigt.

Side 13

6. Der er brugt en forkert nål.

Udskift nålen.

1. Nåletrådsspænding for høj.

Side 14

2. Nåletråden ikke trådet rigtigt.

Side 13

3. Nålen er for tyk til stoffet.

Side 10

4. Stinglængde for lang til stoffet.

Forkort stingene.

1. Ansamling af systøv på transportøren.

Side 26

2. For fine sting.

Forlæng stingene.

Spoletråden brister.

Nålen knækker.

Fejlsting.

Sømmen rynker

Stoffet transporteres
ikke jævnt.

Maskinen fungerer ikke. 1. Maskinen er ikke tilsluttet elnettet.

Kraftig støjudvikling
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Side 8

2. En tråd er klemt fast i griberbanen.

Side 26

3. Koblingen er udkoblet. Håndhjulet er trukket ud.

Side 12

1. En tråd er klemt fast i griberbanen.

Side 26

2. Ansamling af systøv i griberen eller griberbanen.

Side 26

S
S

Zigzagfod

Zigzag

Zigzagsøm

Elastisk blindsøm

Blindsøm

Vari-overlock

Forstærket ligesøm

Forstærket ligesømNåleposition til
Zigzagfod
venstre

Forstærket zigzag

Bikubesøm

Florentinersøm

Forstærket overlock Zigzagfod

Stræk-overlock

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Zigzagfod

Zigzagfod

Zigzagfod

Zigzagfod

Zigzagfod

Blindsøm

Blindsøm

Zigzagfod

S

S

S

S

S

1,5 - 3,0

1,0 - 3,0

1,0 - 3,0

0,5 - 4,0

0,5 - 4,0

1,5 - 4,0

Zigzagfod

LigesømNåleposition til venstre

B
Zigzagfod

Stinglængde

1,5 - 4,0

Zigzagfod

Knaphuls-slædefod

Syfod

Ligesøm

Firetrins knaphul

Søm

A

Sømme

1-4

1-4

1-4

1-4

2-6

2-6

2-6

2-6

3-5

1-3

1-4

2-5

2-6

2-6

1-5

Trådspænding

Sammensyning og samtidig kantning af elastiske stoffer.

Sammensyning og samtidig kantning af elastiske stoffer, til dekorering af
beklædningsdele, boligtekstiler og håndarbejder.

Pynteelastiksøm. Til dekorering af maskevarer eller strikkede tekstiler.
Også særdeles velegnet til crazy quiltning.

Elastisk, dekorativt søm til pyntesømme på strækbare materialer, til
påsyning af gummitråde og -bånd.

Elastisk søm til dekorative sømafslutninger og quiltesømme.

Til robuste sømme i kraftige stoffer, synlig søm og synlig tråd.

Til robuste sømme i kraftige stoffer, synlig søm og synlig tråd.

Kantning af et dobbeltlagt stof som trikot, jersey eller andre lette stoffer
på kanten for at lave en muslingekant. Til forædling af alle syprojekter.

Til usynlig fastgørelse af søm på vævede stoffer.

Til usynlig fastgørelse af søm samtidigt med kantning ved elastiske
stoffer.

Kantning og forstærkning af stofkanter, påsyning af gummibånd,
pyntesøm, til stopning af revner og til påsætning af lapper.

Til kantning, til påsyning af bånd, til applikation, til påsyning af knapper
og til fastgørelse af blondeindsatser. Stinglængden reduceres til ca. 0,5
ved påsyning af applikationer.

Sammensyning og lukning. Til stikninger på kanter og til påsyning af
lynlåse.

Sammensyning og lukning. Kan også anvendes som hæftesøm. Til
normale sømme er en stinglængde på ca. 2,5 mm perfekt, ved kraftigere
stoffer som f.eks. jeans eller til hæftesømme bør længden være større.

Standardknaphul.

Beskrivelse

SØMME

Oversigt
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