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VIGTIGT 

ADVARSEL!

FARE!

Sikkerhed mod forbrændinger, elektrisk stød og 
personskade:
1. Maskinen må ikke anvendes af børn under 8 

år eller af personer med begrænsede legem-
lige, sensoriske eller mentale evner, eller 
hvis disses viden eller erfaring ikke er til-
strækkelig til, at de kan betjene maskinen. I 
disse tilfælde må maskinen kun benyttes, 
hvis en person, der er ansvarlig for sikkerhe-
den, 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 san-
seevner.

3. Denne maskine må kun anvendes til det 
formål, der er beskrevet i denne vejledning. 
Der må kun anvendes tilbehørsdele anbefa-
let af producenten.

4. Børn skal være under opsyn for at sikre, at 
de ikke leger med maskinen.

5. Denne maskine må under ingen omstæn-
digheder benyttes, hvis kablet er beskadi-
get, 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 ser-
vicecenter med henblik på kontrol og repa-
ration eller evt. elektrisk eller mekanisk 
justering.

6. Maskinen må ikke anvendes, hvis ventilati-
onsåbningerne er blokerede. Ventilationsåb-
ningerne og trykfoden skal holdes fri for 
fnug, støv og stofrester.

7. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. 
Der skal udvises særlig forsigtighed i områ-
det omkring symaskinenålen.

Ved brug af et elektrisk apparat skal følgende 
grundliggende sikkerhedsforanstaltninger ubetin-
get følges:
Læs denne betjeningsvejledning grundigt igen-
nem, 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. 

8. Anvend altid den rigtige stingplade. En for-
kert stingplade kan forårsage, at nålen 
knækker.

9. Anvend ikke krumme nåle.
10. Under syningen må stoffet hverken trækkes 

eller skubbes. Dette kan bevirke, at nålen 
knækker.

11. Ved aktiviteter omkring nålen – såsom tråd-
ning eller udskiftning af nålen, trådning af 
spolen eller udskiftning af trykfoden – skal 
maskinen være slukket (hovedafbryder på 
"O").

12. Før rengørings- eller vedligeholdelsesarbej-
der 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.

13. Undgå, at genstande falder eller føres ind i 
maskinens åbninger.

14. Denne maskine må kun anvendes i tørre og 
beskyttede områder. Benyt aldrig maskinen 
i et fugtigt eller vådt miljø.

15. Anvend ikke maskinen i nærheden af driv-
gasprodukter (sprays) eller oxygen.Maski-
nen adskilles fra elnettet ved at stille hoved-
afbryderen på ("O" – Fra) og derefter trække 
stikket ud af stikkontakten. Træk da altid i 
selve stikket og ikke i kablet.

16. Hvis fodpedalens elkabel er beskadiget, 
skal det udskiftes af producenten, en autori-
seret servicetekniker eller en tilsvarende 
kvalificeret person for at undgå en risiko.

17. Stil ikke genstande på fodpedalen.
18. Udskift altid elpæren med en af samme 

type.

Sikkerhed mod elektrisk stød:
1. Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, så 

længe den er tilsluttet elnettet. 
2. Adskil altid maskinen fra elnettet umiddel-

bart efter brug og inden rengøring. 
3. LED-STRÅLING: Se ikke direkte ind i lyset 

med optiske instrumenter. 
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Et dobbeltisoleret produkt er udstyret med to iso-
leringsenheder i stedet for en jordforbindelse. Der 
findes ikke noget jordingsmiddel i et dobbeltisole-
ret produkt, og et sådant bør heller ikke anven-
des. Vedligeholdelsen af et dobbeltisoleret pro-
dukt 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 e r iden-
tiske med de eksisterende i produktet. Et dobbel-
tisoleret produkt er mærket med ordene "DOB-
BELTISOLERING" eller "DOBBELTISOLERET". 
Produktet kan også være mærket med symbolet 

. 

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

GEM DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT!

19. Maskinen må kun anvendes i kombination 
med en fodpedal af typen YC-485-EC-1 
(100-240 V).

20. Lydtrykniveauet under normal drift ligger 
under 75 dB(A).

21. Denne maskine leveres med en dobbelt iso-
lering (ikke i USA og Canada). Der må kun 
anvendes identiske reservedele. Følg anvis-
ningerne om vedligeholdelse af dobbeltiso-
lerede produkter.

Dette produkt skal hhv. bortskaffes eller genvindes på korrekt vis i overensstemmelse med de nationale direktiver for 
elektriske/elektroniske produkter. Spørg forhandleren til råds, hvis du er i tvivl. (Kun EU)

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 anven-
des sikkert, og forudsat de har forstået de mulige farer. 

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. 

BEMÆRK:

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

 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. Beslut-
ningen om, hvordan sådanne tilfælde skal håndteres, 
træffes alene af lokalt autoriseret vedligeholdelsesper-
sonale. 
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MASKINENS DELE
Maskinens dele

 Start/stop-tast

 Tilbagesyningstast

 Skuffe til sømoversigt

 "Automatisk hæftning"-tast

 "Nålestop oppe/nede"-tast

 Trådskærer-tast

 Tvillingenålstast

 Hastighedsregulator 

 Berøringsfølsomt tastatur

 Hul til anden trådspoleholder

 Spolestop

 Spoleapparat

 Trådafløbsskive stor

 Spoleholder

 LCD-display

 Øverste trådføring

 Indstillingshjul til trykfodstryk

 Trådgiver

 Indstillingshjul trådspænding

 Hovedafdækning

 Trådskærer

 Nåletråder

 Sybord (tilbehørsboks)

 Nål

 Nåleholderskrue

 Trykker til trykfodsholder

 Stingplade

 Dækplade til spoleafdækning

 Oplåsningstast til spoleafdækning

 Transportørarm

 Friarm

 Knaphulsarm

 Trykfodsløfter

 Bæregreb

 Håndhjul

 Hovedafbryder

 Fodpedaltilslutning

 Netkabeltilslutning

 Fodpedal

 Netkabel

 Balance

* Det medfølgende netkabel kan afvige fra figuren. 

BEMÆRK:

Symaskinen bæres ved at holde med den ene hånd om 
bæregrebet og støtte under maskinen med den anden 
hånd. 
Design og specifikationer kan ændre sig til enhver tid og 
uden forudgående varsel. 
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Friarmsbord
• Fastgørelse af friarmsbord
Træk sybordet væk fra maskinen. 

Træk friarmsbordets ben fra hinanden. 

Hold fast i sybordet med begge hænder, og skyd det forsigtigt 
mod højre. 

• Tilpasning af sybordets højde
Skru gevindtappene i sybordet op eller ned med en skruetrækker 
(ekstraudstyr). 

Standardtilbehør
 Zigzagtrykfod: A (monteret på maskinen)

 Overlockfod: C

 Lynlåsfod: E

 Applikationsfod: F

 Blindsømsfod: G

 Knap-påsyningsfod: T

 Åben stingfod: F2

 Automatisk knaphulsfod: R

 Nålesortiment

 Trådafløbsskive (X 2) (stor) (1 monteret på maskinen)

 Trådafløbsskive (X 2) (lille)

 Anden trådspoleholder

 Spoler (X 4) (1 monteret på maskinen)

 Skruetrækker

 Fnugbørste

 Trensekniv (knaphulsåbner)

 Spolenet

 Kuffert

 Friarmsbord

Den aktuelle version af din betjeningsvejledning samt mange 
flere oplysninger om syning kan du finde på vores hjemmeside: 
http://www.mybernette.com/accessories

• Støvbeskyttelseshætte
Syvejledning til din egen individuelle støvbeskyttelseshætte fin-
des på: 

www.mybernette.com/cover
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Sybord og tilbehørsboks
Sybordet  er en udvidelse af syfladen, og det kan fjernes 
med henblik på friarmssyning. 

  Sybord
 Stift
 Åbning

• Fjernelse af sybord
Træk sybordet væk fra maskinen (se figuren). 

• Fastgørelse af sybord
Skub sybordet ind i maskinen, indtil det går i indgreb. Stiften  
skal føres ind i åbningen. 

• Tilbehørsboks
Tilbehøret opbevares i sybordet. Tilbehørsboksen åbnes ved at 
trække låget ud . 

 Tilbehørsboks

Friarmssyning
Friarmssyning er nyttig ved stopning af sokker og lapning af 
knæ eller albuer på børnetøj. 

Sømoversigt
Sømoversigten  opbevares i skuffen  i den nederste del af 
symaskinen. 

 Skuffe til sømoversigt
 Sømoversigt

Træk skuffen ud til anslag med en finger. Siderne informerer om 
sømoversigten. 
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FORBEREDELSE
Tilslutning til strømforsyningen
• Brug af fodpedal
Slå hovedafbryderen  fra. Sæt fodpedalens stik  i fodpedal-
tilslutningen . Sæt kabelstikket  i netkabeltilslutningen . 
Sæt netstikket  i stikkontakten . Slå hovedafbryderen  til. 
Fodpedalsymbolet  vises, når fodpedalen er tilsluttet maski-
nen. 

 Hovedafbryder
 Fodpedalstik
 Fodpedalbøsning
 Kabelstik
 Netkabeltilslutning
 Netstik
 Stikkontakt
 Fodpedalsymbol

  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. 

Inden symaskinen tages i brug
Før symaskinen anvendes første gang, skal du lægge en stof-
rest under trykfoden og lade maskinen køre uden tråd i nogle 
minutter. Tør eventuelt udløbende olie væk. 

• Brug af start/stop-tast
Slå hovedafbryderen  fra.

Sæt kabelstikket  i netkabeltilslutningen .

Sæt netstikket  i stikkontakten .

Slå hovedafbryderen  til.

 Hovedafbryder
 Kabelstik
 Netkabeltilslutning
 Netstik
 Stikkontakt
 Start/stop-tast

BEMÆRK:

Start/stop-tasten fungerer ikke, når fodpedalen er tilslut-
tet.

• Betjeningsvejledning:
Symbolet "0" på en kontakt betyder afbrudt position.

Ved apparater med poldelt stik (det ene ben er bredere end det 
andet): For at reducere risikoen for elektrisk stød kan dette stik 
kun tilsluttes en poldelt stikkontakt på en bestemt måde. 

Hvis det ikke er muligt, kan du lade en autoriseret elektriker 
installere en egnet stikkontakt. Stikket må ikke modificeres (kun 
USA og Canada).

*Fodpedalmodel YC-485EC-1 anvendes med denne syma-
skine.
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Regulering af syhastighed
• Hastighedsregulator
Syhastigheden kan tilpasses dine sybehov via hastighedsregu-
latoren. 

Syhastigheden øges ved at skubbe skyderen mod højre. 

Syhastigheden reduceres ved at skubbe skyderen mod ven-
stre. 

• Fodpedal
Maskinen startes, ved at man træder på fodpedalen. 

Jo længere fodpedalen trykkes ned, desto hurtigere arbejder 
maskinen. 

Den maksimale syhastighed er afhængig af hastighedsregula-
torens indstilling. 

BEMÆRK:

Hvis trykfoden befinder sig i den øverste position, starter 
maskinen ikke, og trykfodssymbolet blinker. Sænk trykfo-
den, og træd på fodpedalen. 
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• Tilbagesyningstast  

• "Automatisk hæftning"-tast Alle andre sting

• Start/stop-tast  

Sænk trykfodsløfteren. 

Tryk på start/stop-tasten  for at starte eller stoppe maskinen. 

Maskinen starter og udfører langsomt de første sting. Derefter 
kører den med den hastighed, som er fastlagt med hastigheds-
regulatoren. 

Tryk igen på start/stop-tasten  for at stoppe maskinen. 

BEMÆRK:

Maskinen kører langsomt, så længe der trykkes på start/
stop-tasten . 
Start/stop-tasten  kan ikke anvendes, hvis fodpedalen 
er tilsluttet maskinen. 
Hvis trykfoden befinder sig i den øverste position, starter 
maskinen ikke, og trykfodssymbolet  blinker. Sænk 
trykfoden, og tryk på start/stop-tasten. 

Maskinens betjeningstaster

Mode 1 07

Mode 2 07, 11, 28, 29

Funktion Side 30, 46, 47

Mode 1 01, 02, 05, 06

Mode 2 01, 02, 05, 06, 13, 

Modus 3 01, 59, 60

Funktion Tryk på "Automatisk hæftning"-tasten  for 
straks at sy hæftesting. Maskinen stopper 
automatisk. 

Mode 1 01, 02, 05, 06

Mode 2 01, 02, 05, 06, 13

Mode 3 01, 59, 60

Syning 
baglæns

Hold tilbagesyningstasten  trykket ind.

Syning 
fremad

Slip tilbagesyningstasten .

Langsom 
syning 
baglæns 

Tryk på start/stop-tasten ; maskinen stop-
per. 

Hold tilbagesyningstasten  trykket ind; 
maskinen syr baglæns, så længe der trykkes 
på tasten.

Alle andre sting
Tryk på tilbagesyningstasten  for straks at sy hæftesting. Maski-
nen stopper automatisk. 

Undtaget herfra er alle snørehuller og knaphuller, hvor tilbagesy-
ningstasten fortsat vil være uden funktion. 

Tryk på "Automatisk hæftning"-tasten  for at sy et hæftesting 
i enden af det aktuelle mønster. 

Maskinen stopper automatisk. 
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• "Nålestop oppe/nede"-tast
 

Tryk på "Nålestop oppe/nede"-tasten  for at stille nålen i den 
øverste eller nederste position. 

• Trådskærer-tast 

Tryk på trådskærer-tasten  for at trimme trådene efter synin-
gen. 

Symbolet for trådskæreren blinker , mens maskinen skærer 
trådene over. 

Efter trimning af trådene kan du fortsætte med at sy uden at 
skulle trække spoletråden ud. 

For at trimme trådene automatisk skal du efter syningen vælge 
den ønskede søm og derefter trykke på trådskærer-tasten, 
indtil symbolet for trådskæreren vises . 

Maskinen trimmer trådene automatisk efter hæftesømmen og 
stopper derefter, når der trykkes på tilbagesyningstasten eller 
"Automatisk hæftning"-tasten, eller der er programmeret et 
mønster med en automatisk hæftesøm. 

• Tvillingenålstast  
Tryk på tvillingenålstasten , når der anvendes en tvillingenål. 
Symbolet for tvillingenålen  vises efter aktiveringen. 

Tryk to gange på tvillingenålstasten for at afbryde eller afslutte 
syningen med tvillingenål. 

BEMÆRK:

Når symbolet for tvillingenålen blinker, er alle andre 
taster uden funktion. Tryk på tvillingenålstasten igen. 
Bemærk anvisningerne om syning med tvillingehjul på 
side 54. 

BEMÆRK:

Anvend trådskæreren på hovedafdækningen, når der 
anvendes en tråd med nummer 30 eller en tykkere tråd. 
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 Modustast
Når hovedafbryderen slås til, fastlægges det direkte sømvalg 
(modus 1) automatisk. 

Tryk på modustasten for at ændre modus. Se side 24. 

 Slettetast
Tryk på slettetasten for at slette den gemte søm. 

Hold slettetasten trykket ind, indtil der afgives en signaltone, for 
at slette alle gemte sømme. Se side 62. 

 Spejlbilledtast
Tryk på spejlbilledtasten for at spejle den valgte søm horison-
talt. Se side 58. 

 Gem-tast
Tryk på Gem-tasten for at gemme den valgte søm. Se side 56. 

 Nummertaster (se side 24)
 • Direkte sømvalg

Her kan sømmene fra 01 til 10 vælges direkte i modus 1 
(direkte sømvalgsmodus). 

 • Numerisk sømvalg

Indtast et tocifret sømnummer for at vælge den ønskede søm i 
modus 2 til 6. 

 Stingbreddetast
Tryk på " " eller " " for at ændre stingbredden. Se side 29 
og 32. 

 Stinglængdetast
Tryk på " " eller " " for at ændre stinglængden. Se side 29.

 Cursor
Flyt cursoren med " " eller " " for at kontrollere eller bear-
bejde sømkombinationen. Se side 62. 

Berøringsfølsomt tastatur

LCD-display
I LCD-displayet vises følgende oplysninger, når maskinen tæn-
des. 

 Sømme
 Modus 
 Sømnummer 
 Trykfodstype 
 Stingbredde 
 Stinglængde
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Fastgørelse og fjernelse af trykfodsholder

• Fjernelse af trykfodsholder
Skru gevindtappen ud modsat urets retning med en 
skruetrækker. 

• Fastgørelse af trykfodsholder
Placer boringen i trykfodsholderen ud for gevindborin-
gen i fodstangen. 

Før gevindtappen ind i boringen. 

Skru gevindtappen ind i urets retning med en skruetræk-
ker. 

 Gevindtap
 Trykfodsholder
 Åbning
 Gevindboring

  FORSIGTIG:

Slå hovedafbryderen fra, inden trykfodsholderen fjernes 
eller fastgøres. 

Udskiftning af trykfod

• Fjernelse af trykfoden
Bring nålen i dens højeste position ved at dreje håndhjulet 
modsat urets retning. Løft trykfoden, og tryk på armen på tryk-
fodsholderens bagside. 

 Arm

• Fastgørelse af trykfod
Positionér den ønskede trykfod, så stiften på foden er placeret 
direkte under noten i trykfodsholderen. 

Sænk trykfodsløfteren for at låse foden fast. 

 Not
 Stift

  FORSIGTIG:

Slå hovedafbryderen fra, inden foden skiftes. Anvend 
altid en fod, der passer til det valgte mønster. 
Ved brug af en forkert fod kan nålen knække. Hver fod er 
markeret med et kendingsbogstav. 

 Kendingsbogstav
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Trykfodsløfter
Med trykfodsløfteren løftes og sænkes trykfoden. 

Foden kan løftes til ca. 0,6 cm (1/4") over den normale øverste 
position, så trykfoden er let at fjerne, eller så man lettere kan 
komme til at positionere tykke materialer under foden. 

 Trykfodsløfter
 Normal øverste position
 Højeste position

Indstillingshjul til trykfodstryk
Indstillingshjulet til trykfodstrykket skal være stillet på "6" til 
normal syning. 

Trykket til applikationsarbejder, gennembrudsarbejder, hæft-
ning og brodering fastlægges til mellem "3" og "6". 

Trykket ved syning af chiffon, blondestof, organza og andre fine 
stoffer fastlægges til mellem "1" og "3". 

Velour og strikvarer, som er strækbare, kræver muligvis ligele-
des indstillingen "1". 

Drej indstillingshjulet til trykfodstrykket  til det ønskede num-
mer. 

 Indstillingshjul til trykfodstryk

Sænkning og løft af transportør
Transportørarmen er placeret under friarmssengen på bagsi-
den af maskinen. 

Transportøren sænkes ved at trykke armen i pilens retning . 

 

Transportøren løftes, ved at armen trykkes i pilens retning  
(se figuren), og håndhjulet drejes modsat urets retning . 

Ved normal syning skal transportøren være i den øverste posi-
tion. 
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Stof Tråd Nål

Fint

Linon

Georgette

Trikot

Organza

Crepe

Silke nr. 80-100

Bomuld nr. 80-100

Syntetisk nr. 80-100

Nr. 9/65-11/75

Nål med blå 
kolbe

Mellem-
kraftigt

Lagenstof

Jersey

Bredvævet 
stof

Fleece

Silke nr. 50

Bomuld nr. 50-80

Syntetisk nr. 50-80

Nr. 11/75-14/90

Kraftigt

Denim

Tweed

Friser

Quiltet stof

Silke nr. 30-50

Bomuld nr. 40-50

Syntetisk nr. 40-50

Nr. 14/90-
16/100

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 gen-
nembore stoffet, uden at nåletråden trævler. 

 • Test altid nålestørrelsen på en prøve af det stof, der skal 
anvendes til syarbejdet. 

 • Generelt skal man anvende den samme tråd til nål og 
spole. 

 • Ved syning i strækbare stoffer, meget fine stoffer og syn-
tetiske stoffer anvendes en nål med blå kolbe. Nålen med 
blå kolbe forhindrer effektivt fejlsting. 

BEMÆRK:

1 x tvillingenål, 1 x nål med blå kolbe (nr. 11/75), 
2 x nåle nr. 11/75 og 1 x nål nr. 14/90 er inkluderet i nålesortimentet. 
Med henblik på at opnå optimale syresultater anbefales det at benytte Organ-nåle.

Udskiftning af nål

  Slå hovedafbryderen fra.  Bring nålen i dens højeste 
position, og sænk trykfoden ved at dreje håndhjulet mod-
sat urets retning. Løsn nåleholderskruen  ved at skrue 
den modsat urets retning. Tag nålen ud af nåleklemme-
anordningen . 

 Sæt en ny nål i nåleklemmeanordningen , så den flade 
side af nålen vender imod bagsiden. Når nålen sættes i 
nåleklemmeanordningen , skal den trykkes så langt 
opad som muligt. Spænd nåleholderskruen  ved at 
skrue den i urets retning. 

 Man kan kontrollere, om nålen er i orden, 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 bøjet eller 
stump nål. En beskadiget nål kan resultere i permanente 
trådudtrækninger eller rendemasker i strikvarer, fin silke 
og silkelignende stoffer. 

 Nåleholderskrue
 Nåleklemmeanordning

  FORSIGTIG:

Slå hovedafbryderen fra, inden nålen skiftes. 
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Anden trådspoleholder
Den anden trådspoleholder anvendes til opvikling af spoler, 
uden at man skal trække tråden ud af maskinen. 

Sæt den anden trådspoleholder ind i åbningen. 

Den anden trådspoleholder bør vende mod spolespændings-
skiven. 

Træk tråden af trådrullen, og før den omkring spolespændings-
skiven som vist. 

 Anden trådspoleholder
 Hul til anden trådspoleholder
 Spolespændingsskive

Spoling og isætning af spole
• Udtagning af spole
Skub forsigtigt oplåsningstasten til spoleafdækningen mod 
højre, og fjern griberens dækplade. 

Tag spolen ud. 

 Oplåsningstast til spoleafdækning
 Griberens dækplade
 Spole

BEMÆRK:

Benyt plastspoler "J" til den horisontale griber (mærket 
med "J" ). Brugen af andre spoler, f.eks. forhånds-
opspolede papirspoler, kan medføre stikproblemer og/
eller beskadigelse af spoleholderen. 

• Isætning af trådspole

Horisontal trådspoleholder
Løft op i trådspoleholderen. Sæt en trådspole på trådspolehol-
deren. 

Fastgør den store trådafløbsskive, og tryk den fast mod 
trådspolen, så trådspolen ligger an mod holderen. 

 Spoleholder
 Trådspole
 Stor trådafløbsskive
 Holder

Den lille trådafløbsskive anvendes med smalle eller små 
trådspoler. 

 Lille trådafløbsskive

• Spolenet
Polyester- eller omfangsrige nylontråde bliver løse ved afspoling. 
For at sikre en konstant afspoling af sådanne tråde kan du 
krænge spolenettet over spolen.
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• Spoling af undertråd

BEMÆRK:

Stil hastighedsregulatoren i positionen for den hurtigste 
opspoling. 

 Træk tråden af trådrullen, og før den omkring spolespæn-
dingsskiven. 

 Spolespændingsskive

 Før tråden igennem åbningen i spolen indefra og ud. 
 Sæt spolen på spoleapparatets stift. 

 Tryk spolen mod højre.  I LCD-displayet vises spolesymbo-
let. 

 Spolesymbol

 Hold fast i den frie ende af tråden med hånden, og start 
maskinen. Stands maskinen, når der er spolet nogle lag op, 
og klip derefter tråden over tæt ved åbningen i spolen. 

 Start maskinen. Når al tråden er spolet op, standses pro-

cessen automatisk. Stands maskinen, og stil spoleappara-
tet tilbage i dets oprindelige position. Det gøres ved at 
skubbe spoleapparatets stift mod venstre. Skær tråden over 
som vist. 

BEMÆRK:

Af sikkerhedsgrunde stopper maskinen
automatisk 1,5 minutter efter opspolingens start. 

 Fjern spolen. Skær tråden over som vist. 
 Stil hastighedsregulatoren til dens oprindelige position. 
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• Isætning af spole

 Sæt en spole i spoleholderen. Sørg for, at tråden spoles af 
modsat urets retning. 

  Trådens ende

 Før tråden ind i den første kærv  på forsiden af spole-
holderen. 

 Kærv

 Træk tråden mod venstre, mens du lader den glide mellem 
spændefjederbladene. 

 Træk forsigtigt fortsat i tråden, til den glider i den anden 
kærv . Træk en ca. 15 cm (6") lang tråd ud. 

 Kærv

 Sæt griberafdækningen på. Kontrollér trådningen. Se da 
diagrammet  på griberens dækplade. 

 Trådningsdiagram
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 Træk trådenden omkring den øverste trådføring. 

Trådning af maskinen

• Trådning af maskinen

  FORSIGTIG:

Slå hovedafbryderen fra, inden maskinen trådes. 

 Hold i tråden tæt på trådspolen , og træk enden af tråden 
omkring tilspændingsfjederholderen . 

 Trådspole
 Tilspændingsfjederholder

 Træk tråden fast opad og gennem trådgiveren fra højre 
mod venstre samt ned i trådgiverens øje. 

 Før tråden gennem den nederste trådføring. Før tråden 
bag trådføringen på venstre side af nålestangen. 

 Tråd nålen forfra og bagud, eller brug nåletråderen. 

Løft trykfoden igen. Tryk på "Nålestop oppe/nede"-tasten  for 
at bringe trådgiveren i den højeste position. 

 "Nålestop oppe/nede"-tast
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BEMÆRK:

Tråderen kan anvendes til nålene nr. 11 til nr. 16 eller til 
en nål med blå kolbe. Trådstørrelser fra 50 til 90 anbefa-
les. 
Tråderen kan ikke anvendes til en tvillingenål. 

• Nåletråder

 Træk tråden fra føring (a)  til føring (b)  og under griberen 
. Træk tråden opad langs den højre side af føringen (b) 

, og lad den glide mellem føring (b) og holdeplade . 
 Griber
 Føring (a)
 Føring (b)
 Holdeplade

 Løft knoppen i pilens retning, så trådløkken trækkes igen-
nem nålen. 

 Træk tråden igennem nåleøjet. 

  FORSIGTIG:

Afbryd hovedafbryderen ved brug af tråderen. 

 Sænk trykfoden. Bring nålen i højeste position. Træk 
nåletråderknoppen  så langt nedad som muligt. Griberen 
føres ind igennem nåleøjet bagfra. 

 Knop
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• Ophentning af undertråd
 Løft trykfoden. Hold let fast i nåletråden med venstre 

hånd. 

 Tryk to gange på "Nålestop oppe/nede"-tasten  for at 
sænke og hæve nålen og samle spoletråden op. 

 "Nålestop oppe/nede"-tast

 Træk begge tråde 10 til 15 cm (4" til 6") under og bag tryk-
foden. 
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Sømvalg

• Modus 1 
De følgende sømme kan vælges direkte ved at trykke på sømta-
sterne . 

Modus 2 – 6
For at vælge mønstrene i modus 2 til 6 skal den ønskede modus 
først vælges ved hjælp af modustasten . Ved hvert tryk på 
modustasten ændres fanebladet  i venstre side af skærmen, 
og modusen ændres som følger: 

Modus 1: Direkte sømvalg

Modus 2: Valg af brugssømme

Modus 3: Valg af pyntesømme

Modus 4: Valg af nummer og bogstaver

Modus 5: Valg af europæiske bogstaver med accent

Modus 6: Valg af russiske (kyrilliske) bogstaver

Nummeret på fanebladet  angiver det valgte modusnummer. 
Oplysninger om modiene og de disponible sømme for dem på 
denne symaskine findes på sømoversigten i skuffen eller i søm-
referencen på side 70. 

Indtast den ønskede søms tocifrede nummer med den pågæl-
dende nummertast. 

Eksempel:  Valg af søm 54 i modus 3

Eksempel: Valg af søm 4 i modus 1

 Når hovedafbryderen slås til, fastlægges det direkte søm-
valg (modus 1) automatisk. 

 Tryk på sømtasten 4 for at vælge sømmen 4. Nu er søm 4 
valgt i modus 1. 

  Slå hovedafbryderen til. Tryk to gange på modustasten for 
at vælge modus 3. 

 Tryk på nummertasten på det berøringsfølsomme tastatur. 
Tryk først på tast 5 og så på tast 4. 

 Nu er søm 54 valgt i modus 3. 

01 2 3 4 5 6 7 8 9
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Indstillingsmodus
Du skifter til indstillingsmodus ved at holde Gem-tasten trykket 
ind, og slå hovedafbryderen til, indtil skærmbilledet for indstil-
lingsmodus vises. 

I denne modus kan de følgende maskinfunktioner fastlægges. 

• Indstilling af signaltone
Signaltonen kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af sig-
naltoneindstillingen. Som standard er signaltonen aktiveret. 

 Skift til indstillingsmodus. 
 Signaltonen deaktiveres ved at trykke på cursortasten. Vis-

ningen "oF" blinker. Tryk på Gem-tasten for at deaktivere 
signaltonen. 

* Advarselstonen kan ikke deaktiveres. 

• Permanent indstilling af nålestop-position
Nålepositionen ved maskinstop kan fastlægges oppe eller nede. 

 Skift til indstillingsmodus. Tryk på modustasten for at gå til 
indstilling af "Nålestop oppe/nede"-tasten. 

 Standardindstillingen for nålestop-positionen er "dn" (nede). 
Nålepositionen ændres ved at trykke på cursortasten. Vis-
ningen "UP" (oppe) blinker. Tryk på Gem-tasten for at 
ændre nålestop-positionen til "UP". 

• Timer til automatisk frakobling
Maskinen bliver frakoblet, hvis den ikke anvendes i løbet af den 
tid, der er fastlagt via denne timer. 

Tiden indtil automatisk frakobling kan fastlægges til mellem 1 og 
12 timer. 

Timerens standardindstilling for automatisk frakobling er 7 timer, 
og tallet "07" vises på skærmen. 

 Skift til indstillingsmodus. Tryk to gange på modustasten for 
at gå til indstilling af timeren for den automatiske frakobling. 

 Tryk på cursortasten for at øge eller reducere indstillings-
værdien. Timeren deaktiveres ved at holde cursortasten 
trykket ind, indtil ordet "oFF" vises på skærmen. 

 Tryk på Gem-tasten for at anvende indstillingen. 

BEMÆRK:

Timeren til automatisk frakobling fås i EU-lande og i 
nogle regioner, hvor standardspændingen er 200 til 240 
volt. 
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Tilpasning af trådspænding til ligesøm
• Rigtig spænding

  Nåletråd (overtråd)
  Spoletråd (undertråd)
 Lavere spænding
 Højere spænding

Ved den ideelle ligesøm er trådene, som vist på figuren, inde-
sluttet mellem to stoflag (forstørret detailvisning). 

På sømmens overside og underside ses det, at stingene er 
fordelt ensartet. 

Ved tilpasning af trådspændingen gælder, at jo højere tal, desto 
højere er nåletrådens spænding. 

Resultaterne afhænger af følgende:

- Stoffets stivhed og styrke
- Antal stoflag
- Stingtype

• For høj spænding
  Nåletråd (overtråd)
  Spoletråd (undertråd)
 Lavere spænding
  Stoffets forside (overside)
  Stoffets bagside (underside)

Spoletråden er synlig på stoffets forside, og sømmen føles 
ujævn. Skru indstillingshjulet ned på et lavere spændingsindstil-
lingstal for at reducere trådspændingen. 

• Tilpasning af tasteposition
Hvis der er mistanke om, at tastesensoren afviger fra den fakti-
ske tasteposition, kan tastepositionen tilpasses. 

 Skift til indstillingsmodus. Tryk to eller tre gange på modu-
stasten for at gå til tilpasning af tastepositionen. 

 Skærmbilledet til tilpasning af tastepositionen vises. Derud-
over fremkommer "P1" i skærmens højre side. Tryk med en 
knaphulsåbner på positionen  på maskinens berørings-
følsomme tastatur. 

 På LCD-displayet vises "P2". Tryk på positionen  på det 
berøringsfølsomme tastatur. 

 På LCD-displayet vises "P3". Tryk på positionen  på det 
berøringsfølsomme tastatur. 

 På LCD-displayet vises "P4". Tryk på positionen  på det 
berøringsfølsomme tastatur. 

 På LCD-displayet vises "P5". Tryk på positionen  på det 
berøringsfølsomme tastatur. 

 Visningen skifter til indstillingsskærmbilledet for signalto-
nen. Tryk på Gem-tasten for at anvende tilpasningerne. 
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Tilpasning af trådspænding til zigzag
Ved et optimalt zigzagsting er spoletråden ikke synlig på stof-
fets forside (oversiden), mens nåletråden er minimalt synlig på 
stoffets bagside (undersiden). 

Figurerne viser, hvordan stinget rigtigt ser ud. 

Ved behov tilpasses nålespændingen for at opnå dette. 

• Rigtig spænding
  Stoffets forside (overside)
  Stoffets bagside (underside)

Andelen af nåletråd, der er synlig på stoffets bagside (under-
side), skal minimeres, uden at stoffet rynker for meget, eller 
spoletråden på højre side (oversiden) af stoffet er synlig. 

Resultaterne varierer afhængigt af stof, tråd og sybetingelser. 

• For høj spænding
  Stoffets forside (overside)
  Stoffets bagside (underside)

Hjørnet af hvert zigzagpunkt trækkes sammen på stoffets forside

• For lav spænding
  Stoffets forside (overside)
  Stoffets bagside (underside)

Hjørnet af hvert zigzagpunkt trækkes sammen på stoffets bag-
side. 

• For lav spænding
  Nåletråd (overtråd)
  Spoletråd (undertråd)
 Højere spænding
  Stoffets forside (overside)
  Stoffets bagside (underside)

Nåletråden er synlig på stoffets bagside, og sømmen føles 
ujævn. Skru indstillingshjulet op på et højere spændingsindstil-
lingstal for at øge trådspændingen. 
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Syning af ligesøm
 Sømme: MODUS 1: 1

  MODUS 2: 01
 Trådspænding:  2 til 6
 Trykfod:  Zigzagtrykfod

• Syning fra kanten af et tykt stof
Med den sorte tast  på zigzagtrykfoden låses foden i vandret 
position. 

Dette er nyttigt, hvis man begynder at sy fra den fjerne kant af 
tykke stoffer  eller syr over en søm. 

Sænk nålen ned i stoffet i det punkt, hvor syningen skal starte. 

Sænk foden, mens den sorte tast  er trykket ind. 

Foden låses i vandret position for at forhindre, at den glider af. 

Tasten frigøres automatisk, når der er syet nogle sting. 

 Sort tast
 Tykke stoffer

• Syningens start
Løft trykfoden, og positionér stoffet ved siden af en sømstyre-
linje på stingpladen (mest 1,6 cm (5/8"). Sænk nålen ned på 
startpunktet. Sænk trykfoden, og træk trådene bagud. Start 
maskinen. Før forsigtigt stoffet langs en sømstyrelinje, så stoffet 
fremføres automatisk. 

• Syningens afslutning
For at hæfte en søms afslutninger skal der trykkes på tilbage-
syningstasten  og sys flere sting baglæns. Tryk på trådskæ-
rer-tasten  for at skære trådene over. 

 Tilbagesyningstast
 Trådskærer-tast

Løft trykfoden igen. 

Benyt trådskæreren  på toppladen til at skære tykkere tråde 
over med. 

 Trådskærer

ENKEL SYNING

• Retvinklet vending
For at sy med samme afstand fra kanten ved syning af en kurve 
stoppes maskinen med stofkanten ved 5/8"-trådføringen, når 
stoffets forkant når hjørnestyrelinjerne , hvorefter trykfoden 
løftes. Drej stoffet 90° modsat urets retning, sænk trykfoden, og 
begynd at sy i den nye retning. 

 Hjørneføring
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• Tilpasning af nåleposition
Nålepositionen kan tilpasses til ligesømmene 01 til 03, 07 
(modus 1 og 2), 11 (modus 2) og 01 til 03 samt 59 til 60 (modus 
3). 

Tryk på stingbreddetasten  for at ændre nålepositio-
nen. 

Tryk på tasten " " for at bevæge nålen mod højre . 

Tryk på tasten " " for at bevæge nålen mod venstre . 

 Venstre (0,0)
 Midten (3,5)
 Højre (7,0)

• Tilpasning af stinglængde
Tryk på stinglængdetasten  for at ændre stinglæng-
den. 

Tryk på tasten " " for at mindske stinglængden. 

Tryk på tasten " " for at øge stinglængden. 

Stinglængden kan indstilles til mellem 0,0 og 5,0. 

• Stingplade
Sømstyrelinjerne på stingpladen og griberafdækningen gør det 
lettere at måle sømtillægget. Tallene på stingpladen angiver 
afstanden mellem den centrale nåleposition  og stofkanten 

. 

 Central nåleposition
 Stofkant

Afstand
(cm)

Tal

Afstand
(tommer)

10 20 30 40 1/2 5/8 3/4 1 1 1/2

1,0 2, 0 3,0 4,0

1/2 5/8 3/4 1 1 1/2— — — —

— — — — —

De forreste sømføringer  er markeret ud fra den centrale 
nåleposition med  1/8", 3/8" og 5/8". 

  Forreste sømføringer

BEMÆRK:

4,0 er den maksimale stinglængde ved baglæns syning, 
også når stinglængden 5,0 er indstillet. 
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Hæftesting
 Sømme: MODUS 1: 7

  MODUS 2: 07
 Trådspænding:  2 til 6
 Trykfod:  Zigzagtrykfod
 Tilbagesyningstast

Med dette sting kan sømmens start og afslutning hæftes ved 
baglæns syning. 

Tryk en gang på tilbagesyningstasten , når du nærmer dig 
sømmens afslutning. Maskinen syr fire baglæns sting, fire for-
læns sting og stopper derefter automatisk. 

Hæftesøm
 Sømme: MODUS 2: 11
 Trådspænding: 2 til 6
 Trykfod: Zigzagtrykfod
 Tilbagesyningstast

Dette enestående sting anvendes, når der er behov for et usyn-
ligt hæftesting. 

Sænk nålen ned i nærheden af stoffets forkant. 

Maskinen syr flere hæftesting på stedet og fortsætter så med 
at sy i fremadgående retning. 

Når der trykkes på tilbagesyningstasten  for enden af søm-
men, syr maskinen flere hæftesting på stedet og stopper deref-
ter automatisk. 

Forstærket ligesøm
 Sømme:  MODUS 1: 3

  MODUS 2: 03
 Trådspænding:  2 til 6
 Trykfod: Zigzagtrykfod

Ligesøm
 Sømme: MODUS 1: 1 eller 2

  MODUS 2: 01 eller 02
 Trådspænding:  2 til 6
 Trykfod:  Zigzagtrykfod

Dette stabile, holdbare sting anbefales, når elasticitet og 
stabilitet er påkrævet for at sikre komfort og lang levetid. Det 
bruges til forstærkning af områder som kile- og ærmegabssømme. 
Det egner sig også til ekstra forstærkning af genstande som 
rygsække. 

Til sømning af beklædning, isætning af lynlåse osv. 

Søm 02 anvendes til sømning af fine stoffer. 
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Stræksting
 Sømme:  MODUS 1: 4

  MODUS 2: 04 eller 12
 Trådspænding:  3 til 6
 Trykfod:  Zigzagtrykfod

Ny skulptursøm
 Sømme: MODUS 3: 03
 Trådspænding: 3 til 6
 Trykfod: Applikationsfod

Skulptursøm
 Sømme: MODUS 3: 02
 Trådspænding: 3 til 6
 Trykfod: Applikationsfod

Til lukning og indfatning af designs. 

Langsom syning ved kanterne. 

Denne søm anvendes til quiltning og indfatning for at forbedre 
et designs udseende. 

Dette sting er et smalt stræksting, med hvilket der ikke dannes 
rynker ved maskevare og skråsømme, mens sømmen kan tryk-
kes flad helt åben. 
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• Tilpasning af stinglængde
Tryk på stinglængdetasten  for at ændre stinglæng-
den . 

Tryk på tasten " " for at mindske stinglængden . 

Tryk på tasten " " for at øge stinglængden . 

Stinglængden kan indstilles til mellem 0,2 og 5,0. 

Zigzagsømmen er en af de nyttigste og mest alsidige sømme. 

Den kan anvendes til kantning, stopning, påsyning af applikati-
oner og også som pyntesting. 

Zigzag
 Sømme: MODUS 1: 5

  MODUS 2: 05 eller 13
 Trådspænding: 2 til 6
 Trykfod: Zigzagtrykfod

• Tilpasning af stingbredde
Tryk på stingbreddetasten  for at ændre stingbredden 

. 

Tryk på tasten " " for at mindske stingbredden . 

Tryk på tasten " " for at øge stingbredden . 

Stingbredden kan variere mellem 0,0 og 7,0. 

BEMÆRK:

Ved syning på strækstoffer som maskevarer, jersey- eller 
trikotstoffer anvendes et indlæg. 

 Stingbredden for søm 05 kan ændres uden at ændre den 
centrale nåleposition (M). 

 Stingbredden for søm 13 kan ændres uden at ændre den 
højre nåleposition (R). 
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Zigzagsøm
 Sømme: MODUS 1: 6

  MODUS 2: 06
 Trådspænding: 3 til 6
 Trykfod: Zigzagtrykfod

Dette sting anvendes til kantning af sømmene på syntetiske 
stoffer og andre stoffer, der har tendens til at rynke. Stinget er 
også særdeles velegnet til udbedring og reparation af revner. 

Placer stoffet, så der dannes en søm på 1,5 cm (5/8"). Oversky-
dende stof trimmes umiddelbart ved siden af stingene. Sørg for, 
at stingene ikke skilles. 

Denne søm anvendes til samtidig sømning og kantning af stof-
kanter. Denne søm anvendes, hvis sømme ikke skal åbnes 
fladt. 

Læg stofkanten ved siden af den sorte føring, og sy. 

Overlocksøm
 Sømme: MODUS 1: 8

  MODUS 2: 08
 Trådspænding: 3 til 7
 Trykfod:  Overlockfod

BEMÆRK:

Stingbredden skal være fastlagt til mellem 4,5 og 7,0. 
Nålen med blå kolbe anbefales til strækmaterialer. 
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Denne søm kan anvendes til stoffer, der trævler kraftigt, f.eks. 
linned og gabardine. 

To rækker zigzag sys samtidigt over kanten for at sikre, at søm-
mene ikke filtres. 

Tilpas trådspændingen, så nåle- og spoletråd løber sammen 
ved stofkanten. 

Dobbelt kastesøm
 Sømme: MODUS 2: 15
 Trådspænding: 3 til 7
 Trykfod:  Overlockfod

BEMÆRK:

Stingbredden skal være fastlagt til mellem 4,5 og 7,0. 
Nålen med blå kolbe anbefales til strækmaterialer. 

Maskesøm
 Sømme:  MODUS 2: 14
 Trådspænding:  3 til 6
 Trykfod:  Zigzagtrykfod

Placer stoffet, så der dannes en søm på 1,5 cm (5/8"). 
Overskydende stof trimmes umiddelbart ved siden af stingene. 
Sørg for, at stingene ikke skilles. 
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Isætning af lynlås
 Sømme:  MODUS 1: 1
 Trådspænding:  1 til 4
 Trykfod: Zigzagtrykfod

  Lynlåsfod E

• Fastgørelse af lynlåsfod
Sæt stiften  på lynlåsfoden ind i noten  i trykfodsholderen. 

For at sy lynlåsens venstre side fastgøres lynlåsfoden med den 
højre side af stiften . 

For at sy lynlåsens højre side fastgøres lynlåsfoden med den 
venstre side af stiften . 

 Not
 Stift
 Syning af venstre side
 Syning af højre side

• Forberedelse af stoffet
Læg 1 cm (3/8") til lynlåsens længde. Dette er den samlede 
størrelse af åbningen. 

 Stoffets forside
 3/8" (1 cm) 
 Åbningens størrelse
 Lynlåsens længde
  Glider
 Lynlåstænder
 Lynlåsbånd
 Stoffets bagside
 Åbningens ende

Læg forsiderne af stoffet mod hinanden, og sy indtil enden af 
lynlåsåbningen. Regn da med et sømtillæg på 2 cm (13/16"). 
Vend stinget for at fiksere sømmen. 

Fastgør zigzagtrykfoden, og hæft langs lynlåsåbningen med 
stinglængden 4,5. 

 13/16" (2 cm)
 Lynlåsåbning (hæftning)
 Omvendte systing
 Åbningens ende
 Søm

BEMÆRK:

Til hæftning skal trådspændingen sættes ned til 1. 

• Syningens start
 Fold det øverste sømtillæg opad. Fold det nederste sømtil-

læg bagud for at opnå en fold på 0,3 cm (1/8"). Positionér 
lynlåstænderne ved siden af folden, og sæt en nål i. 

 Nederste stof
 Lynlåsåbningens ende
 Lynlåstænder
 1/8" (0,3 cm) 
 Forkert side af det øverste stof
 Åbningens størrelse
 Fold
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 Fastgør lynlåsfoden med nålen i højre side. Sy fra enden 
af lynlåsåbningen gennem alle lag, og før lynlåstænderne 
langs fodkanten. 

 Stop maskinen med en afstand på 5 cm (2") fra foden til 
glideren på lynlåsbåndet. Løft trykfoden igen. Åbn lynlå-
sen, sænk foden, og sy resten af sømmen. 

  Glider
 2" (5 cm)

 Luk lynlåsen, og åbn det øverste stof fladt over lynlåsen. 
Hæft det øverste stof og lynlåsbåndet sammen. 

 Hæftesøm

 Tag foden af, og fastgør den med stiften i venstre side. Sy 
1 cm (3/8") baglæns over enden af åbningen. Drej stoffet 
90 grader, og sy igennem beklædningen og lynlåsbåndet. 

 Baglæns sting

 Stop maskinen med en afstand på 5 cm (2") fra foden til 
glideren på lynlåsbåndet. Løft trykfoden igen. Fjern hæfte-
stingene. 

 Hæftesting

 Åbn lynlåsen, sænk foden, og sy resten af sømmen. Fjern 
derefter hæftestingene i det øverste stof. 
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Blindsøm
 Sømme: MODUS 1: 9

  MODUS 2: 09 eller 16
 Trådspænding: 1 til 4
 Trykfod: Blindsømsfod

  Fold en søm med stoffets bagside opad for at få et tillæg 
på 0,4 til 0,7 cm (1/4" – 7/16"). 

 Stoffets bagside
 1/4" til 7/16" (0,4 til 0,7 cm) 

 (1) Ved kraftige stoffer, der har tendens til at rynke, bør 
skærekanten først bukkes om og hæftes. 

 (2) Ved lette stoffer foldes sømmen ind under stoffet. 

  Positionér stoffet, så nålen netop stikker igennem den 
foldede kant, når den kommer ud over den yderste venstre 
side. Sænk trykfoden. 

 Drej føringsskruen for at justere føringen ind efter den 
foldede kant. Skub folden langs med føringen, og sy. 

 Fold
 Føring
 Føringsskrue

  Åbn stoffet efter syningens afslutning. 

Tilpasning af nåleposition
Tryk på tasten til tilpasning af stingbredden  for at 
ændre nålepositionen. 

(1) Tryk på tasten " " for at bevæge nålen mod højre. 

(2) Tryk på tasten " " for at bevæge nålen mod venstre. 

I LCD-displayet vises afstanden mellem føringen og den ven-
stre nåleposition i millimeter. 

Nålepositionen kan indstilles til mellem 0,0 og 1,2. 

Værdien angiver afstanden mellem den venstre nåleposition og 
føringen. 

  Venstre nåleposition

  Føring

BEMÆRK:

Nålepositionen kan ændres, men stingbredden forbliver 
uændret. 

BEMÆRK: 

Hvis nålen trænger for langt frem, kan sømmen ses på 
forsiden af stoffet. 
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Brosøm
Sømmene nr. 59 til nr. 62 i modus 3 er forlængelsessømme, der 
anvendes til at indsætte stikkesting efter en søm. 

Forlængelsessømmene nr. 61 og nr. 62 overtager stinglængde 
og nåleposition for en foregående søm i den programmerede 
sømkombination. Udførlige oplysninger om forlængelsessøm 
på side 57. 

Eksempel: Indsætning af 2 stikkesting efter en søm. 

 Vælg søm 09 (modus 2). 
 Tryk på Gem-tasten. 
 Søm 09 er gemt. 

 Vælg søm 61 (modus 3). 
 Tryk på Gem-tasten. 
 Søm 61 (2 stikkesting) er gemt. 

 To stikkesting indsættes mellem blindsømmene. 

Påsyning af knapper
 Sømme:  MODUS 1: 5

  MODUS 2: 05
 Trådspænding: 3 til 7
 Trykfod:  Knap-påsyningsfod
 Transportør: Sænket

 Sænk transportøren. 
 Indstil hastighedsregulatoren til en lavere hastighed. 

 Sæt fodens bageste stift i trykfodsholderens bageste not. 
 Bageste stift
 Bageste not

 Hold trykfodsløfteren fast med fingeren, og sænk den lang-
somt og forsigtigt for at indpasse foden. 

 Læg en knap på stoffet, og sænk nålen ned i knappens 
venstre hul ved at dreje håndhjulet. 

 Sænk foden for at holde knappen i position, og ret samtidigt 
knappen til. 

 Drej håndhjulet, så nålen sænkes ned i knappens højre hul. 
Indstil stingbredden efter behov. 

 Sy flere sting. 
 Skær tråden over efter syningens afslutning. Lad da 3" til 4" 

af trådens ende blive siddende i nærheden af stoffet. 
 Træk den øverste tråd om på bagsiden af stoffet med en 

almindelig synål, og bind trådene sammen. 
 Efter påsyning af knappen løftes transportøren til normal 

syning. 

  FORSIGTIG:

Slå hovedafbryderen fra, inden trykfoden skiftes. 
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Fastgørelse af elastikbånd
 Sømme:  MODUS 2: 18
 Trådspænding: 3 til 7
 Trykfod:  Applikationsfod

* Sømmene 06 i modus 2 kan også anvendes. Inddel og 
opmærk elastikbåndet i fjerdedele. Disse fjerdedele rettes ind 
efter de midterste forsømme, de midterste bagsømme og side-
sømmene, og elastikbåndet fastgøres til stoffet med knap-
penåle. 

Placer elastikbåndet under foden, og sy det fast, mens det 
strækkes ensartet. 
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BEMÆRK:

 • Fremgangsmåden ved syning af knaphullerne 22 til 27 
er nøjagtig som ved det kvadratiske knaphul (se side 
41 - 42). 

 • Knaphullets størrelse fastlægges automatisk, ved at 
knappen lægges på bagsiden af knaphulsfoden. 

 • Fodens knapholder kan optage en knap med en dia-
meter på op til 2,5 cm (1"). 

 • Nogle gange skal knaphulsstørrelser ændres for at til-
passe dem til kraftige eller bestemte materialer og 
trådtyper. 

 • Lav et testknaphul på en stofprøve for at kontrollere 
indstillingerne. 

 • Positionér knappen på stofprøven, og markér både 
den øverste og den nederste kant for at bestemme 
knaphullets placering på stoffet. 

 • Ved strækstoffer anvendes indlæg. 

Forskellige knaphuller og deres brug
 Linnedknaphul

Dette kvadratiske knaphul anvendes som regel til mellemkraf-
tige til kraftige stoffer. Knaphullets størrelse fastlægges auto-
matisk, ved at en knap lægges i knaphulsfoden. 

 Rundt knaphul
Dette knaphul anvendes til fine til mellemkraftige stoffer, især til 
bluser og børnetøj. 

 Knaphul til fine stoffer
Dette knaphul er afrundet i begge ender og anvendes til fine 
stoffer som silke. 

 Øjeknaphul
Øjeknaphullet anvendes som regel til mellemkraftige til kraftige 
stoffer. Det er også velegnet til større og tykkere knapper. 

 Strækknaphul
Dette knaphul egner sig til maskevare. Det kan også anvendes 
som dekorativt knaphul. 

 Heirloomknaphul
Ligner et knaphul fremstillet som håndarbejde; ideelt til fine 
stoffer, der anvendes ved nostalgisyning eller til modeartikler. 

 Ligesømsknaphul
Knaphul til forhæftning af knaphuller, til lommeindgreb, til for-
stærkning af knaphuller, specielt til knaphuller i læder eller 
kunstlæder.
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Linnedknaphul
 Sømme:  MODUS 1: 0

  MODUS 2: 10
 Trådspænding: 1 til 5
 Trykfod:  Automatisk knaphulsfod
 Knaphulsarm-symbol

• Syning
 Tryk på "Nålestop oppe/nede"-tasten for at løfte nålen. 

Sæt den automatiske knaphulsfod ind, så stiften  går i 
indgreb i noten i  trykfodsholderen. 

 Not
 Stift

BEMÆRK:

Hvis knappen er meget tyk, skal der laves et testknaphul 
på en prøve af stoffet. 
Hvis knappen er meget svær at få igennem testknaphul-
let, kan knaphullet forlænges, ved at knapholderen træk-
kes lidt tilbage. Derved forlænges knaphullet.  Knap-
holder

 Træk knapholderen  bagud, og læg knappen på den. Tryk 
knapholderen fast sammen og mod knappen. 

 Træk knaphulsarmen  så langt nedad som muligt. 
 Knaphulsarm

 Før hjørnet af stoffet ind under foden. Tryk to gange på 
"Nålestop oppe/nede"-tasten. Tag stoffet ud til venstre for at 
trække nåletråden gennem åbningen i foden. Placer stoffet 
under foden, og sænk nålen i knaphulsmarkeringens start-
punkt . Sænk derefter den automatiske knaphulsfod. 

 Knaphulsmarkering
  Startpunkt

 Ekstra mellemrum

BEMÆRK:

Sørg for, at der ikke er mellemrum  mellem skyderen 
og stopperen. I modsat fald bliver knaphullet ikke syet i 
den ønskede position.

  Glider
 Stopper
 Intet mellemrum
  Symellemrum
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 Start maskinen for at sy knaphullet. Knaphullet sys auto-
matisk. Maskinen starter og udfører langsomt de første 
sting. 

 Maskinen syr derefter den bageste hæftesøm og den 
højre side. 

 Maskinen syr den forreste hæftesøm og stopper derefter 
automatisk med nålen i øverste position. Maskinen trim-
mer trådene ved syningens afslutning, når trådskæ-
rer-symbolet vises i LCD-displayet. 

BEMÆRK:

Hvis du begynder at sy knaphullet uden at sænke knap-
hulsarmen, vises beskeden "bL" i LCD-displayet, og 
knaphulsarm-symbolet  blinker . Sænk knaphulsarmen, 
og start maskinen igen. 

 Fjern stoffet, og sæt en knappenål  i direkte under hæf-
tesømmen i begge ender for at undgå at skære stingene 
op. Skær åbningen op med en trensekniv . 

 Stift
  Trensekniv

  Når knaphulssyningen er afsluttet, trykkes knaphulsarmen 
 så langt opad som muligt. 

 Knaphulsarm
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• Tilpasning af stingtæthed
Tryk på stinglængdetasten  for at ændre stingtæthe-
den. 

Tryk på tasten " " for at få en tættere knaphulssøm . 

Tryk på tasten " " for at sy knaphulssømmen mindre tæt . 

Stingtætheden kan afhængigt af det valgte knaphul være mel-
lem 0,2 og 0,8. 

Standardindstillingen er "0,4". 

• Tilpasning af stingbredde
Tryk på stingbreddetasten  for at tilpasse sømmen. 

Tryk på tasten " " for at mindske knaphulsbredden . 

Tryk på tasten " " for at øge knaphulsbredden . 

Stingbredden kan afhængigt af det valgte knaphul være mellem 
2,5 og 7,0. 

Standardindstillingen er "5,0". 

Tilpasning af stingbredde og -tæthed til 
knaphuller

Rundt knaphul
 Sømme: MODUS 2: 22
 Trådspænding: 1 til 5
 Trykfod: Automatisk knaphulsfod

Knaphul til fine stoffer
 Sømme: MODUS 2: 23
 Trådspænding: 1 til 5
 Trykfod: Automatisk knaphulsfod

Syningen udføres på samme måde som ved et linnedknaphul. 
Stingbredden kan variere mellem 2,5 og 5,5. 

Det ovenstående afsnit indeholder flere oplysninger om ændring 
af stingbredde eller -tæthed. 

Syningen udføres på samme måde som ved et linnedknaphul. 
Stingbredden kan variere mellem 2,5 og 5,5. 

Det ovenstående afsnit indeholder flere oplysninger om 
ændring af stingbredde eller -tæthed. 
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Øjeknaphul
 Sømme: MODUS 2: 24
 Trådspænding: 1 til 5
 Trykfod: Automatisk knaphulsfod

Syningen udføres på samme måde som ved et linnedknaphul. 
Åbn knaphullet ved hjælp af en trensekniv og en hultang . 

  Hultang

Stingbredden kan variere mellem 5,5 og 7,0. 

Yderligere oplysninger om ændring af stingbredde eller -tæt-
hed på side 43. 

* En hultang er en ekstra artikel. 

Strækknaphul
 Sømme: MODUS 2: 25
 Trådspænding: 1 til 5
 Trykfod: Automatisk knaphulsfod

Maskinen syr først den forreste rigel og venstre side.

Maskinen syr den bageste rigel og den højre side og stopper 
derefter automatisk.

Stingbredden kan variere mellem 2,5 og 7,0. 

Stingtætheden kan variere mellem 0,5 og 1,0. 

Yderligere oplysninger om ændring af stingbredde eller -tæt-
hed på side 43. 

Heirloomknaphul
 Sømme: MODUS 2: 26
 Trådspænding: 1 til 5
 Trykfod: Automatisk knaphulsfod

Maskinen syr først den forreste rigel og venstre side.

Maskinen syr den bageste rigel og den højre side og stopper 
derefter automatisk.

Stingbredden kan variere mellem 2,5 og 7,0. 

Stingtætheden kan variere mellem 0,5 og 2,5. 

Yderligere oplysninger om ændring af stingbredde eller -tæt-
hed på side 43. 
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Knaphul med trådindlæg
 Sømme: MODUS 1: 0

  MODUS 2: 10
 Trådspænding: 1 til 5
 Trykfod: Automatisk knaphulsfod

 Benyt den samme fremgangsmåde som ved et linned-
knaphul. Tilpas stingbredden til den anvendte tråds tyk-
kelse. Med løftet knaphulsfod hægtes trådindlægget på 
sporen  på bagsiden af knaphulsfoden. 

 Træk enderne ind under knaphulsfoden og mod dig selv, 
så de ikke længere er synlige på forsiden. Hægt trådind-
lægget i tænderne  på forsiden af knaphulsfoden, så det 
er fikseret. 

 Sænk nålen ned i beklædningsdelen på det sted, hvor 
knaphullet skal begynde, og sænk foden. 

 Spore
 Tænder

 Start maskinen, og sy knaphullet. Begge sider af knaphul-
let og hæftesømmen sys over trådindlægget. Tag stoffet 
væk fra maskinen, og skær kun sytrådene over. 

  Nåletråd (overtråd)

  Træk i trådindlæggets løse ender for at fastgøre det. Tråd 
en almindelig synål med enden af tråden. Træk derefter 
begge ender om på bagsiden af stoffet og bind dem. 

BEMÆRK:

Skær trådindlægget af i begge sider, når det er blevet 
hæftet på stoffet og ikke længere kan glide. 
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• Tilpasning af stoppefeltets jævnhed
Stoppefeltets jævnhed korrigeres på følgende måde:

Tryk på stinglængdetasten  for at tilpasse jævnheden. 

Hvis højre side af stoppestedet er lavere end venstre side, skal 
der trykkes på tasten " " for at jævne stoppestedet. 

Hvis venstre side af stoppestedet er lavere end højre side, skal 
der trykkes på tasten " " for at jævne stoppestedet. 

Stoppesøm
 Sømme: MODUS 2: 28
 Trådspænding: 3 til 6
 Trykfod: Automatisk knaphulsfodSy-

ningens start

 Træk knapholderen  bagud. 
 Placer beklædningsdelen under foden. Tryk to gange på 

"Nålestop oppe/nede"-tasten. Flyt stoffet mod venstre for 
at trække begge tråde under foden. 

 Sænk trykfoden. Start maskinen. Maskinen syr hæftesøm-
men, 16 stopperækker, igen en hæftesøm og stopper 
automatisk. 

 Vend stoffet, og sy i den anden retning. 
 Maskinen trimmer automatisk trådene ved syningens 

afslutning, når trådskærer-symbolet vises i LCD-displayet 
(se side 13). 

 Knapholder
  Startpunkt
 3/4" (2 cm)
 9/32" (0,7 cm)

• Syning af kortere stoppefelt
Du kan sy et stoppefelt, der er kortere end 2 cm (3/4"), ved først 
at stoppe maskinen, når den nødvendige længde er syet  og 
derefter trykke på tilbagesyningstasten  . 

Derved bestemmes den nødvendige længde . 

Start maskinen igen, og fortsæt med at sy, indtil maskinen stop-
per automatisk. 

 Tilbagesyningstast
 Nødvendig længde
  Startpunkt

• Syning af stoppefelt i samme størrelse
Start ganske enkelt maskinen for at sy endnu et stoppefelt i 
samme størrelse. 
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Rigel
 Sømme: MODUS 2: 29
 Trådspænding: 3 til 6
 Trykfod: Applikationsfod

Riglen bruges til forstærkning af lommer, kilesømme og bælte-
stropper, der kræver ekstra stabilitet. 

• Syningens start
Start maskinen, og sy, indtil den stopper automatisk. Maskinen 
syr en 1,5 cm (5/8") lang rigel. 

 5/8" (1,5 cm)
Maskinen trimmer automatisk trådene ved syningens afslutning, 
når trådskærer-symbolet vises i LCD-displayet (se side 13). 

• Syning af kortere rigel
* Indstil hastighedsregulatoren til en lavere hastighed. 

Du kan sy en rigel, der er kortere end 1,5 cm (5/8"), ved først at 
stoppe maskinen, når den nødvendige længde er syet  og 
derefter trykke på tilbagesyningstasten . 

Derved er den nødvendige rigellængde  blevet fastlagt. 

Start maskinen igen, og fortsæt med at sy, indtil maskinen stop-
per automatisk. 

 Nødvendig længde
 Tilbagesyningstast
 Rigellængde
  Startpunkt

• Syning af rigel i samme størrelse
Start ganske enkelt maskinen for at sy endnu en rigel i samme 
størrelse. 

Snørehul
 Sømme: MODUS 2: 30
 Trådspænding:  1 til 4
 Trykfod:  Applikationsfod

Snørehullet benyttes til bæltehuller osv. 

• Syningens start
Fastgør applikationsfoden. 

Start maskinen. Maskinen stopper automatisk efter afslutningen. 

Maskinen trimmer automatisk trådene ved syningens afslutning, 
når trådskærer-symbolet vises i LCD-displayet (se side 13). 

Åbn snørehullet med en syl, en hultang eller en spids tang. 

• Tilpasning af et snørehuls form
Et snørehuls form korrigeres på følgende måde:

Tryk på stinglængdetasten  for at tilpasse formen. 

Hvis snørehullet åbner sig , skal du trykke på tasten " " for at 
korrigere snørehullets form. (L1–L2)

Hvis snørehullet overlapper , skal du trykke på tasten " " for 
at korrigere snørehullets form. (L4–L5)

BEMÆRK:

Formen kan tilpasses fra L1 til L5 (standardindstilling er 
L3) . 
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Vari-overlock
 Sømme: MODUS 2: 17
 Trådspænding:  6 til 8
 Trykfod: Applikationsfod

Anvend et let stof (f.eks. trikot). Fold stoffet som vist, og sy i 
folden. Nålen må kun rage minimalt ud af den foldede kant for 
at få en kant med muslingesøm. Muligvis skal trådspændingen 
øges minimalt. 

Ved syning af muslingesømme bør afstandene mellem ræk-
kerne være mindst 1,5 cm (5/8"). Muslingesømmene kan også 
sys på maskevarer eller bløde, silkeagtige tekstiler i vilkårlig 
retning. 

PYNTESØMME

Applikation
 Sømme: MODUS 3: 04
 Trådspænding:  1 til 4
 Trykfod:  Applikationsfod
 Trykfodstryk:  3

Læg en applikation på stoffet, og hæft den, eller fastgør den med 
knappenåle. 

• Reducer trykfodstrykket. 
Ved syningen skal stoffet føres, så nålen sænkes i stoffet langs 
applikationens yderkant. 

 Applikation
 Yderkant

Ved syning om et hjørne stoppes maskinen med nålen i applika-
tionens yderkant. 

Løft trykfoden, og drej stoffet omkring nålen for at ændre syret-
ningen. 

• Tilpas stingbredden
Vælg søm 04 i modus 3. 

Tryk på stingbreddetasten  for at ændre stingbredden. 

Tryk på tasten " " for at mindske stingbredden . 

Tryk på tasten " " for at øge stingbredden . 

Stingbredden varierer afhængigt af den centrale nåleposition . 

 Stingbredde (3,5)
 Søm 04 (reduceret stingbredde)
 Søm 04 (øget stingbredde)
 Central nåleposition

(A) Ved søm 10 ligger nålepositionen fast i venstre side. Ved 
ændring af stingbredden ændres også den højre nåleposi-
tion. 

(B) Ved sømmene 04, 05 og 06 er nålepositionen fast centreret. 
Stingbredden ændres symmetrisk. 

(C) Ved sømmene 07, 08 og 09 ligger nålepositionen fast i højre 
side. Ved ændring af stingbredden ændres også den ven-
stre nåleposition. (A) (B) (C)
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Syning af biser
 Sømme: MODUS 1: 2

  MODUS 2: 02
 Trådspænding: 1 til 4
 Trykfod: Blindsømsfod

Fold stoffet sammen med de venstre sider. 

Positionér stoffet, så nålen trænger 0,1 til 0,2 cm (1/16") ind i den 
foldede kant, og sænk foden. 

Drej føringsskruen, og skub føringen ved siden af folden. Skub 
den foldede kant langs med føringen, og sy. 

 Foldet kant
 Føringsskrue
 Føring
 0,1 til 0,2 cm

Åbn stoffet, og tryk bisen ud til en af siderne. 

Smocksyning
 Sømme: MODUS 3: 17
 Trådspænding: 3 til 6
 Trykfod: Applikationsfod

  Åben stingfod F2

Smockfolder er et fint dekorativt element på børnetøj eller 
damebluser. 

Vælg et blødt og let stof, f.eks. batist, gingham eller challis. Klip 
stoffet ud tre gange så bredt som den anslåede bredde. Fast-
læg en stinglængden på "5,0", reducer trådspændingen til 0, og 
sy lige sømrækker i en afstand af 1,0 cm (3/8") langs området, 
der skal smocksys. 

BEMÆRK:

Før syningen påbegyndes, trækkes spoletråden opad, og 
der trækkes en 10 til 15 cm (4" til 6") lang trådende 
bagud. 

Bind trådene langs en kant . Træk spoletrådene (undertrå-
dene) ud fra den anden kant for at fordele rynkerne  jævnt. Sy 
smockstingene mellem de rynkede rækker. 

Fjern ligesømmene ved at trække dem ud. 

 Kant med sammenbindinger
 Rynker

Muslingesøm
 Sømme: MODUS 3: 31
 Trådspænding: 3 til 6
 Trykfod:  Zigzagtrykfod

* Sømmene 47 eller 57 i modus 3 kan ligeledes anvendes. 

Sy ca. 1 cm (3/8") fra stofkanten. 

Klip stoffet af på ydersiden af stingene som vist. Pas da på ikke 
at klippe tråden over. 



50

Frihåndssøm
 Sømme:  Modus 3: 38
 Trådspænding: 3 til 6
 Trykfod:  Applikationsfod

  Åben stingfod F2
* Søm 37 i modus 3 kan ligeledes anvendes. 

En forprogrammeret frihåndssøm er en hurtig og enkel mulighed 
til quiltning af små flader. 

Læg fyldmaterialet (vatteringen) mellem det øverste og det 
nederste stof. 

Sammensyning af patchwork-dele
 Sømme: MODUS 3: 01 og 28
 Trådspænding: 3 til 6
 Trykfod Zigzagtrykfod

 Læg patchwork-delenes forsider mod hinanden. Vælg søm 
01 i modus 3. Sy et nøjagtigt sømtillæg på 0,6 cm (1/4"). 

 
 Stoffets bagside
 Stoffets forside

 Vælg søm 28 i modus 3. 

 Stryg sømtillægget glat for at åbne det. Sy søm 28 midt på 
sømlinjen på beklædningens forside. * Sømmene 40 til 46 
eller 48 i modus 3 kan ligeledes anvendes. 

Vinkelskala på stingpladen

Ved hjælp af de enestående vinkelskalaer på stingpladen er 
patchwork-dele lette at sy sammen i de ønskede vinkler uden 
markering. 

På vinkelskalaerne er vinklerne 45, 60, 90 og 120 grader marke-
ret. 
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Fagotsøm
 Sømme:  Modus 3: 21
 Trådspænding: 3 til 6
 Trykfod:  Applikationsfod

* Sømmene 22, 46, 48 i modus 3 kan ligeledes anvendes. 

Denne søm anvendes til sammenføjning af to stoffer for at skabe 
en gennembrydende virkning og gøre et design mere spæn-
dende. 

Fold de enkelte stofkanter 1,5 cm (5/8") nedad, og tryk dem mod 
hinanden. Hæft de to kanter på papir eller strygevlieseline i en 
afstand af 0,3 til 0,4 cm (1/8"). Sy langsomt, og før da stoffet, så 
nålen når den foldede kant i begge sider. 

Træk papiret af efter syningen. 

 0,3 til 0,4 cm (1/8")
 Papir

Satinsøm
 Sømme:  Modus 3: 58
 Trådspænding: 3 til 6
 Trykfod:  Applikationsfod

  Åben stingfod F2

* Sømmene 54 til 57 i modus 3 kan ligeledes anvendes. For at 
opnå bedre syresultater bør der anvendes en stabilisering på 
bagsiden af stoffet, når der benyttes stretch- eller elastiske stof-
fer. 

Tryk på "Automatisk hæftning"-tasten for at stoppe, når sømmen 
er fuldendt. 
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Syning af frynser
 Sømme: MODUS 3: 04
 Trådspænding:  3 til 6
 Trykfod:  Applikationsfod

Frynser giver dækketøj og sjaler en særlig karakter. Vælg et 
fast fibertekstil som linned, som det er let at trække tråde ud af. 

 Skær forsigtigt stoffet af ved masringen. Fjern en enkelt 
trådstreng eller tråd det sted, hvor frynserne skal begynde. 

Hulbroderi
 Sømme: MODUS 3: 04
 Trådspænding: 3 til 6
 Trykfod:  Applikationsfod

Til hulbroderi anvendes den samme metode som til syning af 
frynser. Vælg et fast fibertekstil som linned, som det er let at 
trække tråde ud af. 

 Skær forsigtigt stoffet af ved masringen. Bestem bredden 
af hulbroderiet, og træk en trådstreng eller en stoftråd ud 
i hver ende. 

 Sy langs den venstre side, så stingene i højre side falder i 
det tomme rum.

 Fjern alle overskydende tråde til højre for stingene, så der 
opstår frynser. 

 Sy langs den venstre side, mens du fører stoffet, så stin-
gene i højre side falder i det tomme rum. Drej stoffet 180°, 
når du har syet venstre side. Sy langs den anden side. 

 Træk tråden eller stoftråde ude mellem sømmene. 
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Korssting
 Sømme: Modus 3: 33
 Trådspænding: 3 til 6
 Trykfod: Applikationsfod

  Åben stingfod F2

Med disse sømme kan man lave korsstings-designs dobbelt så 
hurtigt som ved håndbrodering. 

* Hvis man trykker på "Automatisk hæftning"-tasten inden 
syningen, syr maskinen en enkelt enhed af korsstinget og stop-
per derefter automatisk. 

Som baggrundstof kan der anvendes et tykt tekstil med lær-
redsforbindelse som f.eks. linned eller uldflonel. Vælges der et 
let stof, skal der anvendes strygevliseline som forstærkning. 

Tilpas stingbredde og -længde til det ønskede mønster. 

Find designets centrum eller, hvis designet er en indfatning, et 
startpunkt. 

Tæl krydsstingene fra midten og opad, og programmér tallet. 
Begynd og afslut syningen med "Automatisk hæftning"-tasten. 

Pyntesømme
 Sømme: Modus 3: 70
 Indstillingshjul trådspænding: 3 til 6
 Trykfod: Applikationsfod

  Åben stingfod F2

* Sømmene 64 til 90 i modus 3 kan ligeledes anvendes. Ved 
syning med pyntesømme opnås de bedste resultater ved at til-
rette og føre stoffet forsigtigt. 

Ved behov anvendes strygevlieseline. 
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BEMÆRK:

Løft nålen, og drej stoffet for at ændre syretningen. 
Hvis der er valgt en søm, der ikke er beregnet til syning 
med tvillingenål, og der derefter trykkes på tvillingenål-
stasten, blinker tvillingenåls-symbolet i LCD-displayet, 
og advarselssignalet lyder. 
Sømme kan ikke gemmes i tvillingenåls-modus. 
Benyt trådskæreren på hovedafdækningen ved trimning 
af trådene. 
Anvend tynde tråde (nr. 60 eller højere) til syning med 
tvillingenål. 

• Syningens start
Benyt den anden trådrulleholder ved syning med tvillingenål. 

Brug to trådspoler som vist. 

Træk begge tråde af spolerne, og tråd dem igennem punkterne 
fra  til . 

Sørg for, at de to trådstrenge ikke filtres sammen. 

Slå hovedafbryderen til, og vælg det ønskede mønster. 

Tryk på tvillingenålstasten , og træk de to tråde mod bagsiden 
eller mod venstre side af foden. 

Syning med tvillingenål
 Sømme: Modus 3: 54 (eksempel)
 Trådspænding:  3 til 6
 Trykfod: Applikationsfod

  Åben stingfod F2

BEMÆRK:

Ved syning af sømme med tvillingenålen, skal stingene 
testes, inden der startes med syningen. 
Brug zigzagtrykfoden eller applikationsfoden til syning 
med tvillingenål. 
Sluk maskinen, inden nålen skiftes. 
Efter syning med tvillingenål skal denne udskiftes med en 
enkeltnål igen. 

MODUS 1, 2

MODUS 3

Sømme til syning med tvillingenål
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PROGRAMMERING AF MØNSTRE OG 
BOGSTAVER
Programmering af automatisk hæftesøm

Eksempel: Søm nr. 54 (modus 3)

 Vælg søm 54 (modus 3). 
 Tryk på Gem-tasten. 

 Vælg søm 92 (modus 3). 
 Tryk på Gem-tasten. 

 Positionér stoffet, og sy. 

Maskinen syr en hæftesøm, søm 54, en hæftesøm og stopper. 
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Programmering af sømkombination
Eksempel: Søm nr. 56, 58 og 57 (modus 3)

 Vælg søm 56 (modus 3). 
 Tryk på Gem-tasten for at gemme søm 56. 
 På LCD-displayet vises hele tiden kun 1 søm.  Den gemte 

søm flyttes over i venstre side af displayet, og cursoren 
blinker. 

 Søm 58 (modus 3). Tryk på Gem-tasten. 

 Vælg søm 57 (modus 3). Tryk på Gem-tasten. 

 Der sys en række sømkombinationer. Hvis der ved synin-
gen trykkes på "Automatisk hæftning"-tasten , syr maski-
nen den aktuelle søm og en hæftesøm og stopper derefter 
automatisk. 

Programmering af automatisk trådskærer 
Eksempel: Automatisk afskæring af tråden med mønstrene nr. 
56, 58 og 57 (modus 3)

 Oplysninger om skift til sømmene nr. 56, 58 og 57 findes i 
beskrivelsen af trinene  til  i det ovenstående afsnit 
"Programmering af sømkombination". 

 Hold trådskærertasten  trykket ind, indtil trådskærer-sym-
bolet vises i LCD-displayet. 

 Begynd at sy. Der sys en række sømkombinationer, og 
maskinen trimmer automatisk trådene efter hæftesømmen. 

BEMÆRK:

Der kan gemmes op til 50 sømme. 
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Brosøm
Søm nr. 59 til 62 (

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

                

       

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91 92

) i modus 3 er brosømme, der bruges 
til indsætning af stikkesting mellem sømme. 

Brosømmene nr. 61 og nr. 62 anvender stinglængde og nålepo-
sition for den foregående søm i den programmerede sømkom-
bination. 

Nålepositionen og stinglængden for søm nr. 59 (modus 3) og nr. 
60 (modus 3) kan tilpasses. 

Nålepositionen og stinglængden for søm nr. 61 (modus 3) og nr. 
62 (modus 3) kan tilpasses. Nåleposition og stinglængde over-
tages uændret fra det foregående søm. 

Eksempel: Søm nr. 61 og 63 (modus 3)

 Vælg søm 63 (modus 3). 
 Tryk på Gem-tasten. 
 Vælg søm 61 (modus 3). 
 Tryk på Gem-tasten. 
 Begynd at sy. To stikkesting  indsættes mellem søm 63. 

BEMÆRK:

Anvend brosøm nr. 59 eller 60, hvis stinglængden i den 
foregående søm er for lille (f.eks. satinsøm). 

• Sådan indsættes et mellemrum mellem sømmene
Eksempel: Søm nr. 57 og 91

 Vælg søm 57 (modus 3). 
 Tryk på Gem-tasten. 
 Vælg søm 91 (modus 3). 
 Tryk på Gem-tasten. 
 Begynd at sy. 

Mellem sømmene indsættes en ca. 5 mm lang tom plads. 

Mellemrum (standardstinglængde)

Søm nr. 91 (modus 3) 5 mm

Søm nr. 97 (modus 4, 5 og 6) 2,5 mm

Søm nr. 98 (modus 4, 5 og 6) 3,5 mm

Søm nr. 99 (modus 4, 5 og 6) 5 mm

BEMÆRK:

Mellemrum                kan fastlægges ved tilpasning af stinglæng-
den mellem 0,5 og 5,0. 
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Programmering af spejlbillede
Eksempel: Søm nr. 57 og (modus 3) og dens spejlbillede

 Vælg søm 57 (modus 3). Tryk på Gem-tasten. 

 Vælg søm 57 (modus 3). 
 Tryk på spejlbilledtasten. Spejlingssymbolet  vises på 

LCD-displayet. Tryk på Gem-tasten. 

 Begynd at sy. Der sys en række sømkombinationer. 
 Tryk "Automatisk hæftning"-tasten . Maskinen syr den 

aktuelle søm og afslutter syningen med en hæftesøm. 

BEMÆRK:

Spejlvendingen kan ikke anvendes på følgende sømme:

Modus 1: Søm   1, 3, 7, 8, 9 og 0. 
Modus 2: Søm 01, 03, 07 til 11,  15 til 16 
og 22 til 30. 
Modus 3: Søm 01 til 03, 59, 61 til 63,  91 og 
92. 
Modus 4, 5 og 6:  Alle sømme. 

Alle sømme. 

   91 92
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Syning af sømkombination fra starten

Hvis syningen af en sømkombination standses, og der skal sys 
hen over den endnu en gang, skal du trykke på Gem-tasten for 
at sy sømkombinationen fra starten. 

 Programmeret sømkombination. 
 Stands syningen. 
 Tryk på Gem-tasten. 
 Maskinen syr sømkombinationen fra starten. 

Syning af aktuel søm fra starten
Hvis syningen af en sømkombination er blevet standset, og der 
skal sys videre fra den ufuldstændige søm, skal du trykke på 
Gem-tasten for at sy den sidst syede søm. 

 Programmeret sømkombination. 
 Stands syningen. 
 Tryk på spejlbilledtasten. 
 Maskinen begynder ved starten af den sidst syede søm. 
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Eksempel: Programmering af "Deppé"

 Tryk på modustasten for at skifte til modus 4. 

 Indtast tallet 14 for at vælge det store bogstav "D". 
 Tryk på Gem-tasten.

  Tryk på tallet 41 for at indtaste det lille bogstav "e". 
 Tryk på Gem-tasten. 

 Tryk på tallet 52 for at indtaste det lille bogstav "p". 
 Tryk på Gem-tasten. 

 Tryk på tallet 52 for at indtaste det lille bogstav "p". 
 Tryk på Gem-tasten. 

 Tryk på modustasten for at skifte til modus 5. 
 Tryk på tallet 51 for at indtaste det lille bogstav "é". 
 Tryk på Gem-tasten. 

 Begynd at sy. 
 Der sys en sømrække. 

Programmering af bogstaver
I modus 4, 5 eller 6 kan der programmeres tekst ved at indtaste 
numrene for bogstaverne. 

Modus 4: Bogstaver/tal/symboler

Modus 5: Europæiske bogstaver med accent

Modus 6: Russiske (kyrilliske) bogstaver

BEMÆRK:

Nålen stopper i øverste position efter syningen af en 
sømrække. 



	 61

Formindskelse af bogstaver
Eksempel: Reduktion af højden af tegnet "  " til ca. 2/3 af den 
oprindelige størrelse. 

 Tryk på modustasten for at skifte til modus 4. 
 Indtast tallet 22 for at vælge det store bogstav "L". 
 Tryk på Gem-tasten. 

 Indtast tallet 85 for at vælge bogstavet " ". 
 Tryk på tasten til tilpasning af stingbredden " ". 
 Stingbredden ændres til 5,0. 
 Tryk på Gem-tasten. 

 Indtast tallet 32 for at vælge det store bogstav "V". 
 Tryk på Gem-tasten. 

 Indtast tallet 15 for at vælge det store bogstav "E". 
 Tryk på Gem-tasten. 

 Der sys en sømrække. 
 Størrelsen på tegnet " " ændres til ca. 2/3 af den oprinde-

lige størrelse. 
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Visning af lange tekster
På LCD-displayet vises hele tiden kun 3 tegn. 

Tryk på cursortasterne for at aktivere billedløbet, hvis den fuld-
stændige tekst ikke vises. 

 Ved at trykke på cursortasterne flyttes cursoren og teksten 
bevæges mod venstre. 

 Ved at trykke på cursortasterne flyttes cursoren og teksten 
bevæges mod højre. 

Sletning og tilføjelse af bogstaver (møn-
stre)
Eksempel: Sletning af " " fra "L VE" og indsætning 
af "O" i stedet for " "

 Tryk på cursortasten for at flytte cursoren hen under 
bogstavet " ". 

 Tryk på slettetasten. 

 Vælg søm 25 "O". 

 Tryk på Gem-tasten. "O" indsættes mellem "L" og "V". 

BEMÆRK:

Trekantmarkeringerne  angiver, at der befinder sig 
flere bogstaver i denne retning. 
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Duplikering af tegn (mønstre)

Eksempel: Duplikering af "2" i tallet "123"

 Flyt cursoren hen under tegnet "2". 

 Tryk på Gem-tasten for at duplikere tallet "2". 
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Stingtilpasning til programmerede sømme
Stingbredden og -længden af den programmerede søm kan 
ændres generelt eller individuelt. 

Eksempel:  Generel ændring af stingbredden. 

 Skift til modus 3. 
 Vælg søm 67 (

67

). 
 Tryk på Gem-tasten. 

 Vælg søm 67 (
67

). 

 Tryk på spejlbilledtasten. 
 Tryk på Gem-tasten. 

 Flyt cursoren til højre til ved siden af den sidst programme-
rede søm. 

 Tryk på stingbreddetasten for at ændre stingbredden (5,0).

 Der sys en sømrække. 
 Stingbredden for den programmerede søm ændres gene-

relt. 

• Standardiseret nåleposition
Nålepositionen for de programmerede sømme varierer afhæn-
gigt af kombinationen:

 Standardiseret til venstre, hvis sømmene kombineres med 
den venstre nåleposition (

 70
) og med den centrale nåleposi-

tion (
67

). 

 Standardiseret til højre, hvis sømmene kombineres med 
den højre nåleposition (

67
 spejlvendt) og med den centrale 

nåleposition (
67

). 

 Standardiseret i midten, hvis sømmene kombineres med 
den venstre nåleposition (

 70) og med den højre nåleposition 
 (

67

 spejlvendt). 

 Standardiseret i midten, hvis sømmene kombineres med 
den venstre 

 (
 70
), højre (

67
 spejlvendt) og centrale nåleposition (

67

). 
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 Skift til modus 3. 
 Vælg søm 54 (

54

). 
 Tryk to gange på Gem-tasten. 

 Flyt cursoren hen under den anden søm af 54 (
54

). 

Eksempel: Individuel ændring af stingbredden

 Tryk på stingbreddetasten for at ændre stingbredden (3,5). 

 Der sys en sømrække. 
 Stingbredden for de programmerede sømme vil være 7 mm 

og 3,5 mm. 
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Balance
Syresultaterne med stræksømmene varierer afhængigt af 
sybetingelserne, f.eks. syhastighed, stoftype og antal lag. 

Sy derfor først forsøgsvis på en prøve af det anvendte stof. 

Hvis stræksømmene er fortrukne, korrigeres de med balancen. 

 Balance
Stræksømme (eksempel: Søm 40 

40

 i modus 3)

Hvis sømmen er trykket sammen, skrues balancen mod "+". 

Hvis sømmen er langtrukket, skrues balancen mod "–". 

Stingbalance for knaphul 26

Hvis den højre række er tættere, stilles balancen mod "+". 

Hvis den venstre række er tættere, stilles balancen mod "–". 

• Riglens jævnhed
Hvis sømmen ikke når startpositionen, drejes balancen mod "+". 

Hvis sømmen ikke når returneringspositionen, drejes balancen 
mod "–". 
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MASKINENS PLEJE
Rengøring af griberbane og transportør 

  ADVARSEL:
Slå hovedafbryderen fra, og træk maskinens stik netstik 
ud, inden maskinen rengøres. 
Maskinen må kun adskilles som forklaret i dette afsnit.  

 FORSIGTIG:

Maskinen må ikke opbevares i områder med høj luftfug-
tighed, i nærheden af en radiator eller i direkte sollys. 

Installation af spoleholder

  Sæt spoleholderen  i, så knoppen  er placeret ved 
siden af stopperen  i griberbanen. 

  Sæt spolen i. 
  Fastgør stingpladen med gevindtappene . Når maski-

nen er rengjort, skal du sikre, at nålen og trykfoden er 
fastgjort. 

 Spoleholder
 Stopper
 Knop
 Skruetrækker
 Gevindtappe

Tryk på "Nålestop oppe/nede"-tasten for at løfte nålen. Træk 
derefter stikket til symaskinen ud. 

Tag nål og trykfod ud. 

 Skru gevindtappene  ud af stingpladen . Det gøres 
med T-skruetrækkeren , der fulgte med maskinen. Tag 
stingpladen  af. 

 Fjern spolen. Løft spoleholderen  op, og tag den ud. 
 Rengør spoleholderen  med en fnugbørste . 
 Rengør transportøren , trådskæremekanismen og gri-

berbanen  med fnugbørsten. 
 Rengør midten af griberbanen med en tør klud. 

 Skruetrækker
 Gevindtappe
 Stingplade
 Fnugbørste
 Trådskæremekanisme
 Spoleholder
 Transportør
 Griberbane

* En støvsuger kan også benyttes. 

* Maskinen skal ikke smøres. 

BEMÆRK:

Rengør maskinens overflade med en blød klud og neutral 
sæbe. 
Når maskinen er rengjort, skal du sikre, at nålen og tryk-
foden er fastgjort. 
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Advarselssignal Årsag Afhjælpning

1.  Der trykkes på start/stop-tasten, mens fodpedalen er tilslut-
tet. 

2.  Fodpedalen er defekt. 
 (Fodpedal-symbolet blinker fortsat. )

Træk stikket til fodpedalkablet 
ud. 

Kontakt servicecenteret eller 
forhandleren, hvor maskinen 
er købt. 

Maskinen startes med løftet trykfod. Sænk trykfoden, og start 
maskinen igen. 

Maskinen stopper, hvis knaphullet sys, uden at knaphulsarmen 
sænkes. 

Sænk knaphulsarmen, og 
start maskinen igen.  

Spoleapparatets stift skubbes mod højre.  Skub spoleapparatets stift 
mod venstre for at sy.

Maskinen starter, efter at den er blevet standset på grund af 
overbelastning. 

Vent mindst 15 sekunder med 
at starte igen. 

Slå hovedafbryderen fra. 

Fjern tråde, der er viklet 
omkring trådgiveren (griberba-
nen). 

(E1-E7) Maskinen fungerer ikke korrekt på grund af et problem i 
styrekredsløbet. 

Kontakt servicecenteret eller 
forhandleren, hvor maskinen 
er købt. 

Det er normalt, at der lyder en svag brummen inde fra maskinen. 

LCD-display kan blive varmt, hvis maskinen har været anvendt i flere timer. 

Akustisk signal Summeren lyder i følgende tilfælde:
Kort signaltone Normal drift. 

Tre korte signaltoner Ikke-tilladt drift eller fejlfunktion. 

Lang signaltone Alle gemte sømme slettes. 

Fejl E1-E7 er opstået. 

Kort og lang sig-
naltone

Knaphul er færdigt

Problemer og advarselssignaler
Når der lyder et advarselssignal, og der vises et advarselssymbol i LCD-displayet, skal nedenstående anvisninger følges. 
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Fejlafhjælpning

Fejl Årsag Afhjælpning
Nåletråden brister 1. Nåletråden er ikke trådet rigtigt. 

2. Trådspændingen er for høj. 
3. Nålen er krum eller stump. 
4. Nålen er sat forkert i. 
5. Nåletråden blev ikke placeret rigtigt under trykfoden i starten af syningen. 
6. Trådene blev ikke trukket bagud efter syningen. 
7. Tråden for kraftig eller for fin til nålen. 

Side 21, 22
Side 26, 27
Side 17
Side 17
Side 23
Side 28
Side 17

Spoletråden brister 1. Spoletråden er ikke trådet rigtigt ind i spolekapslen. 
2. Støvansamling i spoleholderen. 
3. Spolen er beskadiget og drejer ikke ordentligt rundt. 
4. Tråden er viklet løst om en spole. 

Side 20
Side 67
Udskift spolen. 
Side 19

Nålen knækker 1. Nålen er sat forkert i. 
2. Nåleholderskruen er løs. 
3. Trådene blev ikke trukket bagud efter syningen. 
4. Nålen er for fin til det anvendte stof. 
5. Der anvendes en uegnet trykfod. 

Side 17
Side 17
Side 28
Side 17
Anvend den rigtige 
trykfod. 

Fejlsting 1. Nålen er sat forkert i eller er stump. 
2. Nålen og/eller tråden egner sig ikke til det stof, der sys i. 
3. Til syning af strækstoffer, meget fine stoffer og syntetiske stoffer er der ikke 

anvendt nål med blå kolbe. 
4. Trådene er ikke trådet rigtigt. 
5. Der er brugt en nål af dårlig kvalitet. 

Side 17
Side 17
Anvend stræksøm-
snålen. 
Side 21, 23
Udskift nålen. 

Sømmen rynker 1. Trådspændingen er for høj. 
2. Nåletråden er ikke trådet rigtigt. 
3. Nålen er for tyk til stoffet. 
4. Stinglængden er for lang til stoffet. 
5. Ved syning af meget fine stoffer er der ikke anvendt stabilisering. 

Side 26, 27
Side 21, 22
Side 17
Forkort stingene. 
Anvend stabilisering. 

Stoffet transporteres 
ikke jævnt. 

1. Transportøren er tilstøvet. 
2. Stingene er for fine. 
3. Transportøren blev ikke løftet efter syning med sænket transportør. 

Side 67
Forlæng stingene. 
Side 16

Dannelse af løkker 1. Trådspændingen er for lav. 
2. Nålen er for tyk eller for fin til det anvendte stof. 

Side 26, 27
Side 17

Maskinen fungerer 
ikke

1. Maskinen er ikke tilsluttet elnettet. 
2. En tråd er viklet ind i griberbanen. 
3. Spoleapparatets stift blev ikke skubbet mod venstre efter opspoling. 

Side 10
Side 67
Side 19

Knaphul blev ikke 
syet korrekt

1. Stingtætheden er uegnet til det pågældende stof. 
2. Der er ikke brugt indlæg til strækstof eller syntetisk stof. 
3. Knaphulsarmen blev ikke sænket. 

Side 43
Benyt indlæg. 
Side 42

Kraftig maskinstøj 1. En tråd er viklet ind i griberbanen. 
2. Ansamling af systøv i griberbanen eller på spoleholderen. 

Side 67
Side 67
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