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VIKTIG

Ved bruk av elektriske apparater må man ta
hensyn til følgende sikkerhetstiltak:
Før du bruker maskinen, må du lese nøye
igjennom denne bruksanvisningen.
Oppbevar bruksanvisningen på et egnet sted
sammen med maskinen, og la den følge med
hvis du leverer maskinen videre til tredjepart.
Når maskinen ikke er i bruk eller er uten
tilsyn, skal den alltid være koblet fra strømnettet. Ta ut kontakten.

6.

7.
8.
9.
10.

FARE!

Beskyttelse mot elektrisk støt:
1. Ikke gå fra maskinen uten tilsyn så lenge
den er koblet til strøm.
2. Koble alltid maskinen fra strømnettet rett
etter bruk og før rengjøring.
3. LED-STRÅLING: Ikke se på med briller
eller andre optiske hjelpemidler.

ADVARSEL!
Til beskyttelse mot forbrenninger, brann, elektrisk støt og andre personskader:
1. Maskinen skal ikke brukes av barn under
8 år eller personer med begrensede
fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller personer som mangler kunnskap
om eller erfaring i bruken av maskinen. I
slike tilfeller skal maskinen bare brukes
når en person med ansvar for sikkerheten har forklart bruken av maskinen.
2. Maskinen skal ikke brukes som leketøy.
Vær ekstra oppmerksom hvis maskinen
brukes av barn, i nærheten av barn eller
personer med nedsatt syn eller hørsel.
3. Maskinen skal bare brukes i samsvar
med formålet beskrevet i denne bruksanvisningen. Det er bare tillatt å bruke tilbehør som er anbefalt av produsenten.
4. Hold øye med barn slik at de ikke leker
med maskinen.
5. Maskinen skal aldri brukes hvis ledningen eller støpselet eller defekt, hvis den
ikke fungerer som den skal, hvis den har
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11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

falt ned eller er skadet eller hvis den har
falt i vann. Ta med maskinen til nærmeste autoriserte forhandler eller servicesenter for kontroll, reparasjon eller
for elektrisk eller mekanisk justering.
Maskinen skal ikke brukes hvis ventilasjonsslissene er blokkert. Ventilasjonsslissene samt syfoten skal holdes rene
for lo, støv og stoffrester.
Hold fingrene unna alle bevegelige deler.
Vær ekstra forsiktig i området rundt
symaskinnålen.
Bruk alltid riktig stingplate. Feil stingplate
kan føre til at nålen brekker.
Ikke bruk bøyde nåler.
Ikke dra i eller skyv på stoffet mens du
syr. Det kan føre til at nålen brekker.
Ved gjøremål rundt nålen – slik som
træing eller bytte av nål, træing av spolen eller bytte av syfot – må maskinen
slås av (hovedbryter på "O").
Før rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid
slik som bytte av lys eller annet vedlikeholdsarbeid som er beskrevet i denne
bruksanvisningen, må maskinen alltid
kobles fra strømmen (ta ut støpselet).
Barn skal være under tilsyn av voksne
hvis de utfører rengjørings- og vedlikeholdsarbeid på maskinen.
Ingen gjenstander må falle eller stikke
inn i maskinåpningene.
Denne maskinen skal bare brukes i tørre
og beskyttede omgivelser. Maskinen skal
aldri brukes i fuktige eller våte omgivelser.
Maskinen skal ikke brukes i nærheten av
drivgassprodukter (spraybokser) eller
oksygen.
For å koble maskinen fra strømnettet
setter du hovedbryteren på ("O" – Av) og
drar så støpselet ut av stikkontakten. Dra
alltid i støpselet og ikke i ledningen.
Hvis strømledningen til pedalen er skadet, må den byttes ut av produsenten, en
godkjent servicetekniker eller en lignende kvalifisert person, for å unngå
fare.
Sett ikke gjenstander på pedalen.
Lyspæren må alltid byttes ut med en av
samme type.
Maskinen skal bare brukes sammen
med en pedal av typen C-1028 (100120V) eller KD-2902 (220-240V).
Lydnivået under normal drift skal ligge
under 75 dB(A).

22. Denne maskinen er klargjort for dobbelt
isolering (ikke i USA eller Canada). Det
skal bare brukes identiske reservedeler.
Følg instruksen om vedlikehold av dobbeltisolerte produkter.

ADVARSEL:
Denne maskinen er beregnet på privat bruk. Skal
den brukes intensivt eller kommersielt, krever det
regelmessig rengjøring og spesiell pleie.
Tegn til slitasje og redusert ytelse på grunn av
intensiv eller kommersiell bruk dekkes ikke automatisk, selv om det oppstår i løpet av garantitiden.
Vurderingen av dette i hvert enkelt tilfelle skal bare
foretas av det lokale autoriserte servicepersonellet.

MERK:
Hvis maskinen oppbevares kaldt, må den settes i
et varmt rom ca. 1 time før bruk.

Med enerett

Av tekniske årsaker og for å forbedre produktet kan endringer som gjelder maskinens
utstyr eller tilbehør, foretas når som helst uten
forhåndsvarsel. Tilbehøret kan også være
endret på nasjonalt nivå.

VEDLIKEHOLD AV DOBBELTISOLERTE PRODUKTER

Et dobbeltisolert produkt er utstyrt med to isolasjonsenheter i stedet for jording. Et jordingsmiddel finnes ikke i et dobbeltisolert produkt
og skal ikke brukes. Vedlikehold av et dobbeltisolert produkt krever høy grad av nøyaktighet
samt svært god kjennskap til systemet og skal
derfor bare utføres av kvalifisert personell.
Som reservedeler til et dobbeltisolert produkt
skal det bare brukes deler som er identiske
med delene i produktet. Et dobbeltisolert produkt er merket med "DOBBEL ISOLERING“
eller "DOBBELTISOLERT".
Produktet kan også være merket med symbolet
.

Kun Europa: Barn over 8 år og personer med
begrensede fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller personer som mangler kunnskap om
eller erfaring i bruken av denne maskinen, skal
bare bruke maskinen under tilsyn og etter opplæring i sikker bruk, og de skal ha forstått mulige
farer. Barn skal ikke bruke maskinen som leketøy.
Barn skal være under tilsyn av voksne hvis de
utfører rengjørings- og vedlikeholdsarbeid på
maskinen.
Utenfor Europa (unntatt USA og Canada): Personer (og barn) med begrensede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller personer som mangler
kunnskap om eller erfaring i bruken av denne maskinen, skal bare bruke maskinen under tilsyn og
etter opplæring av en person som har ansvaret for
sikkerheten og sikker bruk av maskinen. Barn må
være under tilsyn slik at de ikke leker med maskinen.

DENNE INSTRUKSEN MÅ OPPBEVARES GODT!
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HOVEDDELER
Navn på delene

Hendel for tilbakesøm
Sømvelger
Stinglengdeknapp
Stingbreddeknapp
Spolestopper
Spolepinne
Trådsnelleholder
Spoleforspenning
Trådføring
Trådhendel
Innstillingshjul for trådspenning
Topp-deksel
Trådkniv
Nålitræder
Stingplate
Sybord (tilbehørsboks)
Syfotholder
Nålklemmeskrue
Nål
Syfot (sikksakk-syfot)
Bærehåndtak
Håndhjul
Hovedbryter
Strømlednings-/pedaltilkobling
Friarm
Knapphullhendel
Syfotløfter
Pedal*

MERK:
For å bære symaskinen må du holde maskinen i
bærehåndtaket med den ene hånden og støtte
under med den andre hånden.

MERK:
Design og spesifikasjoner kan endres når som
helst uten forhåndsvarsling.
* Den medfølgende pedalen kan avvike fra den som er
vist fra bildet.
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Standardtilbehør
Spoler (4x)
Sømspretter (knapphullsåpner)
Skrutrekker (stor)
Skrutrekker (liten)
Nålutvalg
Syfot
Glidelåsfot
Satengsømfot
Knappisyingsfot
Blindstingfot
Knapphullsfot
Mer informasjon om valgfritt ekstrautstyr finner du på
nettsiden vår:
http://www.mybernette.com/accessories

Støvhette
Tips om hvordan du syr en egen individuell støvhette,
finner du på:

www.mybernette.com/cover
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Sybord
Sybordet forstørrer syflaten og kan ganske enkelt fjernes for friarmsying.

•

Fjerne sybordet:

Trekk sybordet fra maskinen.
Sybord

•

Feste sybord:

Skyv sybordet langs friarmen, og stikk tappene inn i
åpningene til sybordet klikker på plass på maskinen.
Friarm
Føring
Åpning

Tilbehørsboks
Tilbehøret oppbevares i sybordet.
Vipp opp lokket for å åpne tilbehørsboksen.
Tilbehørsboks

Friarmsying
Friarmsying egner seg til å sy ermer, bånd, bukseben og
andre rørformede plagg. Den kan også brukes til å
stoppe sokker eller lappe knær og albuer.
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FORBEREDELSE

Tilkobling til strømnettet
Slå av hovedbryteren.
Koble maskinpluggen til strømlednings-/pedaltilkoblingen.
Stikk støpselet i stikkontakten.
Slå på hovedbryteren.
Støpsel
Hovedbryter
Stikkontakt
Strømlednings-/pedaltilkobling
Maskinplugg

FORSIKTIG:
Før du kobler til strømmen, må du kontrollere at
spenningen som er avmerket på maskinen, stemmer overens med spenningsforsyningen din.

ADVARSEL:
Under bruk må du hele tiden følge med på syområdet og ikke berøre bevegelige deler slik som
trådhendelen, håndhjulet eller nålen.
I følgende tilfeller må du alltid slå av hovedbryteren og koble maskinen fra strømnettet:
- Når maskinen er uten tilsyn.
- Når deler monteres eller fjernes fra maskinen.
- Når maskinen rengjøres.
Du må ikke legge gjenstander på pedalen da maskinen ellers kan starte ukontrollert.

Regulere syhastigheten
Syhastigheten kan reguleres med pedalen.
Jo hardere du trår på pedalen, desto raskere arbeider
maskinen.
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Syfotløfter
Med Syfotløfteren løftes og senkes syfoten.
Den kan heves med ca. 1/4˝ (0,6 cm) over normal øvre
posisjon slik at det blir enklere å fjerne syfoten eller å
plassere tykke stoffer under foten.
Senket posisjon
Normal øvre posisjon
Høyeste posisjon

Bytte syfot
FORSIKTIG:
Slå av hovedbryteren før du bytter fot. Bruk alltid
en fot som passer til den valgte stingtypen. Feil fot
kan føre til at nålen brekker.

Løsneknapp for syfot
Spor
Tapp

•

Fjerne:

Drei håndhjulet mot klokkeretningen for å sette nålestangen i høyeste posisjon.
Hev syfoten.
Trykk på løsneknappen for syfot for å løsne syfotholderen.

•

Feste:

Posisjoner syfoten slik at stiften på foten ligger rett under
sporet i syfotholderen. Senk syfoten.

Feste og fjerne syfotholder
FORSIKTIG:
Før du bytter syfotholderen må du slå av hovedbryteren.
Pinneskrue
Syfotholder
Gjengehull

•

Fjerne:

Skru ut pinneskruen mot klokkeretningen med en skrutrekker.

•

Feste:

Rett inn hullet i syfotholderen mot gjengehullet i fotstangen. Stikk pinneskruen inn i hullet. Trekk til pinneskruen
i klokkeretningen med en skrutrekker.
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Bytte nål
FORSIKTIG:

e
å

Før du bytter nål, må du alltid kontrollere at hovedbryteren er slått av og maskinen koblet fra strømnettet.
Hev nålen ved å dreie håndhjulet mot klokkeretningen,
og senk syfoten.
Slå av hovedbryteren.
Løsne nålklemmeskruen ved å skru mot klokken.
Ta nålen ut av klemmeinnretningen.
Sett en ny nål i nåleklemmen slik at den flate siden
av nålen vender bakover.
Når du setter nålen inn i nåleklemmen, må du
skyve nålen helt opp mot stoppstiften og skru til
nålklemmeskruen.

•

Kontrollere nålen:

Om nålen er rett, kontrollerer du best ved å legge nålen
med den flate siden på et flatt underlag (en stingplate,
glassplate etc.). Det skal være jevn avstand mellom
nålen og det flate underlaget.

-

Bruk aldri nål med sløv spiss.

-

r
Stoff

Tynt

Middels
tykt

Tykt

Tråd

Nål

Linon
Georgette
Tricot
Organza
Krepp

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

Lin
Jersey
Klede
Fleece

Slike nr. 50
Bomull nr. 50-80
Syntetisk nr. 50-80

Denim
Silke nr. 30-50
Tweed
Bomull nr. 40-50
Vadmel
Syntetisk nr. 40-50
Vattert stoff

Stoff- og nåltabell
••

Til generell sying brukes nålstørrelse 11/75 eller
14/90.

••

Til sying av tynne stoffer må man bruke en tynn
tråd og tynn nål for å unngå å skade stoffet.

••

Tykke stoffer krever en nål som er stor nok til å
gjennomhulle stoffet uten at overtråden frynses
opp.

••

Test alltid nålstørrelse på en liten rest av det
samme stoffet som skal brukes til syingen.

••

Generelt skal samme tråd brukes på nålen og
spolen (overtråd/undertråd).

Nr.
11/75-14/90

Nr. 14/9016/100

-

n

MERK:

MERK:

Nålutvalget inneholder 1 x nål med blått hode (nr.
11/75), 2 x nåler nr. 11/75 og 2 x nåler nr. 14/90,
For å oppnå et best mulig syresultat anbefaler vi å
bruke Organ-nåler.

Når du syr elastiske stoffer, svært tynne stoffer og
syntetiske stoffer, må du bruke en nål med blått
hode (kjøpes separat). Nålene med blått hode er
effektive mot feilsting.
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Stille inn trådsnelleholder
Trådsnelleholderen holder trådsnellene for å føre tråden
til maskinen.
Dra opp trådsnelleholderen når den skal brukes. Trykk
den ned ved oppbevaring.

MERK:
Hvis du bruker en tråd som har en tendens til å
vikle seg rundt trådsnelleholderen, kan tråden
stikkes gjennom hullet i trådsnelleholderen (se
bildet). Hullet skal vende mot trådsnellen.
Overtråd
Åpning
Vikling

Fjerne eller sette inn spolehus
Fjern sybordet ved å trekke det ut mot venstre.
Åpne griperbanedekselet.
Griperbanedeksel

Hev nålen ved å dreie håndhjulet mot klokkeretningen,
og senk syfoten.Ta ut spolehuset i lokket.
Lokk

Når du setter inn spolehuset, må lokkfingeren stikkes inn
i utsparingen på griperbanen.
Lokkfinger
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Vikle spolen
Trekk ut håndhjulet.
Dra ut tråden fra trådsnellen.
Legg tråden rundt spoleforspenningen.
Stikk tråden innenfra og ut gjennom hullet i spolen.
Sett spolen på spolepinnen.
Trykk pinnen mot høyre.
Hold fast i enden på tråden og trå samtidig på
pedalen.
Stopp maskinen etter noen omdreininger, og kutt
tråden nær hullet i spolen.
Trå på pedalen igjen.
Stans maskinen når sytråden er viklet helt opp.
Sett spolepinnen tilbake i opprinnelig posisjon ved
å skyve spindelen mot venstre, og kutt tråden.
Sett håndhjulet tilbake i opprinnelig posisjon.

MERK:
Trykk spolepinnen mot venstre når du stanser
maskinen.

Træing – spolehus
Sett spolen inn i spolehuset.
Kontroller at tråden er viklet av i pilretningen.

Dra tråden inn i slissen på spolehuset.

Dra tråden under spennfjæren og inn i tilførselshullet.
* Dra ut en tråd på ca. 10 cm (4˝) fra spolen.
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Træing – maskin
Sett trådhendelen i øverste posisjon ved å dreie håndhjulet mot klokken.
Hev syfoten.
Sett en trådsnelle på trådsnelleholderen (se bildet) slik
at tråden kommer fra baksiden av trådsnellen.

Dra tråden med begge hender til trådføringen.
Hold tråden nær trådsnellen og dra samtidig tråden
nedover i strammeområdet og deretter rundt strammefjærholderen.
Dra tråden godt oppover, og dra den gjennom trådhendelen fra høyre mot venstre.
Dra så tråden nedover, og legg den fra høyre mot
venstre i trådføringen nederst på syhodet.
Dra tråden nedover, og legg den i trådføringen på
venstre siden av nålstangen.
Træ tråden forfra og bakover i nåløyet.

Nålitræder
Hev nålen til dens høyeste posisjon ved å dreie
håndhjulet mot klokken. Trekk nålitræderen så langt
ned som mulig.

Drei nålitræderen bakover slik at griperen kjøres ut
og kan kjøres inn gjennom nåløyet bakfra.
Dra tråden rundt føringen og under kroken. Hold
samtidig øye med nålespissen.
Krok

Drei nålitræderen mot klokkeretningen for å dra
tråden gjennom nåløyet. Slipp nålitræderen sakte
og hold samtidig i trådenden. En trådsløyfe trekkes
opp gjennom nåløyet.
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Dra opp undertråden
Hev syfoten og hold forsiktig i overtråden med venstre hånd.

Drei håndhjulet sakte mot klokkeretningen med
høyre hånd til nålen er helt nede. Drei videre på
håndhjulet til trådhendelen er i sin høyeste posisjon.
Dra overtråden litt opp slik at undertråden danner
en løkke.

Dra begge tråder 10 cm (4˝) bakover under syfoten.

Innstillingshjul for trådspenning
•

Riktig spenning

Trådspenningen må tilpasses til symaterialet, stofflagene og symetoden.
Ved en optimal sikksakksøm er ikke undertråden synlig
på forsiden (oversiden) av stoffet, mens overtråden
synes minimalt på baksiden (undersiden) av stoffet.
Overtråd
Undertråd
Forsiden (oversiden) av stoffet
Baksiden (undersiden) av stoffet
Innstillingshjul for trådspenning
Innstillingsposisjon

•

For stor overtrådspenning

Hvis undertråden er synlig på forsiden (oversiden) av
stoffet, må overtrådspenningen reduseres til et lavere
tall ved å dreie på justeringshjulet.

•

For lav overtrådspenning

Hvis overtråden er synlig på baksiden (undersiden) av
stoffet, må overtrådspenningen økes til et høyere tall ved
å dreie på justeringshjulet.
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Sømvelger
Drei på sømvelgeren slik at symbolet med ønsket søm
peker mot innstillingsposisjonen.
Innstillingsposisjon

		FORSIKTIG
Når du velger sting, må du kontrollere at nålen er i
øvre posisjon og ikke lenger stikker i stoffet slik at
du unngår skader på nålen og stoffet.

Stinglengdeknapp
Drei på stinglengdeknappen slik at symbolet med
ønsket stinglengde peker mot innstillingsposisjonen.
Høyt tall betyr stor stinglengde.
Innstillingsposisjon

+

S

–

••

Still inn knappen for sikksakksøm i området mellom 0,5 og 4.

••

Sett knappen på "S" for å sy med strekksøm som
er merket med rødt på maskinen.

••

Hvis strekkmønsteret er uregelmessig, dreier du
stinglengdeknappen mot "–" for å komprimere
stingene, eller mot "+" for å utvide stingene.

Stingbreddeknapp
Drei stingbreddeknappen slik at symbolet med ønsket
stinglengde peker mot innstillingsposisjonen.
Høyt tall betyr bredt sting.
Innstillingsposisjon

MERK:
Når du dreier på stingbreddeknappen, løftes
nålen over stoffet.
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Hendel for tilbakesøm
Så lenge du holder hendelen for tilbakesøm nede, syr
maskinen bakover.

Senke og heve transportør
Fjern sybordet ved å trekke det ut mot venstre.
Åpne griperbanedekselet.
Griperbanedeksel

For å senke transportøren må knappen trykkes ned
og skyves i pilretningen (se bilde).

For å heve transportøren må knappen trykkes ned,
skyves i pilretningen (se bilde) og håndhjulet dreies
mot klokkeretningen.
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ENKEL SØM
Rett søm

Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Nålposisjon:

•

A
Sikksakk-syfot
2–6
1,5 – 4
(0) eller
(5)

Systart

Hev syfoten og plasser stoffet slik at stoffkanten er rettet
inn mot en sømlinjal på stingplaten.
Senk nålen ned i stoffet.
Senk syfoten og dra trådene rett bakover. Trykk på pedalen.
Hold stoffet forsiktig langs linjalstreken slik at stoffet
automatisk trekkes fremover.

MERK:
Under sying med knapphullsfot må trådene dras
mot venstre.
For å feste begynnelsen på tråden syr du de første
stingene bakover og deretter forover.

•

Syslutt

For å feste trådenden kan du sy flere sting bakover ved
å trykke på hendelen for tilbakesøm.
Hev syfoten og ta ut stoffet. Dra samtidig trådene bakover.
Kutt trådene med trådkniven

.

Trådene har nå riktig lengde til å begynne med neste
søm.
Trådkniv

Endre sømretning
		FORSIKTIG:
Hold fingrene unna syfoten når du syr. Ellers kan
nålklemmeskruen treffe fingrene og skade dem.

Stans maskinen og drei håndhjulet mot klokkeretningen
for å senke nålen ned i stoffet.
Hev syfoten.
Drei stoffet rundt nålen for å endre sømretningen slik du
ønsker. Senk syfoten og fortsett å sy i den nye retningen.
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Sømlinjalstreker
Tallene på stingplaten angir avstanden mellom midtre
nåleposisjon og linjalstreken.
De forreste tallene er centimeter.
De bakerste tallene er brøktall i tommer.
Tall

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

Avstand (cm)

1 1,5 2

— — — —

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

Midtre nålposisjon
Linjalstreker
Tall

Snu i rett vinkel
For å snu i rett vinkel i en avstand på 1,6 cm (5/8˝) fra
stoffkanten,
stopp syingen og senk nålen ved å dreie håndhjulet mot
klokkeretningen.
Hev syfoten og drei stoffet slik at kanten er rettet inn mot
1,6 cm-sømføringen (5/8˝).
Senk syfoten og begynn å sy i den nye retningen.
Rett inn stoffkanten som ligger mot deg, mot den viste
hjørneføringen.
Hjørneføring

NYTTESØM
Sikksakk

Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Stingbredde:

B
Sikksakk-syfot
2–5
0,5 – 4
2–5

Enkel sikksakksøm brukes ofte til overkasting, sy fast
knapper osv.
Tilpass stinglengden til dine sybehov.
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Overkasting
Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Stingbredde:

B
Sikksakk-syfot
1–4
1–2
5

Enkel sikksakksøm brukes til kanting av skjærekanter
(overkasting) på de fleste typer vevde stoffer for å hindre
frynsing. Dette er den raskeste måten å kante på.
Legg stoffkanten mot den svarte føringen på foten. Sy.

Sydd sikksakk
Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Stingbredde:

C
Sikksakk-syfot
1–4
0,5 – 4
5

Denne sømmen blir brukt til overkasting av skjærkanter
på syntetiske og andre stoffer som har en tendens til å
rynke.
Plasser stoffet slik at det oppstår en søm på 1,6 cm
(5/8˝).
Etter syingen må falden klippes til.
Pass da på at stingene ikke kuttes.
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Stretch overlocksøm
Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Stingbredde:

F
Sikksakk-syfot
1–4
S
5

Denne maskesømmen er optimal til å sy badetøy og
strekkvelur, da den gir maksimal elastisitet og styrke.
Plasser stoffet slik at det oppstår en søm på 1,6 cm
(5/8˝).
Etter syingen må falden klippes til.
Pass da på at stingene ikke kuttes.

Forsterket rettsøm
Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Nålposisjon:

A
Sikksakk-syfot
2–6
S
(0) eller
(5)

Stingene sys med to foroversting og ett bakoversting
som til sammen danner en søm som vanskelig rives fra
hverandre.
Brukes til å forsterke områder slik som forsterknings- og
ermehullsøm.
Egner seg også til å sy ryggsekker og lignende gjenstander som krever ekstra stabilitet.
Styr stoffet forsiktig under syingen, mens stoffet beveger
seg frem og tilbake.
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Forsterket sikksakk
Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Stingbredde:

B
Sikksakk-syfot
2–6
S
2–5

Sying i elastiske stoffer i ulike områder hvor det kan
brukes sikksakksøm.
Denne sømmen brukes også som dekorsøm.

Sy i knapper
Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Stingbredde:
Transportør:

B
Knappisyingsfot
2–6
0
Tilpass etter behov
Senket

Senk transportøren.

Rett inn hullene i knappen mot den vannrette slissen i syfoten. Stingbredden tilpasses avstanden
mellom hullene i knappen.
Senk foten for å holde knappen i posisjon. Drei på
håndhjulet for å teste om nålen går ned i knapphullene.
Sy ca. ti (10) sting.
Kutt trådene i en lengde på ca. 10,0 cm (4,0˝) for å
forsterke stingene. Stikk da overtråden gjennom ett
av knapphullene og vikle tråden rundt stingene
mellom knappen og stoffet. Stikk overtråden gjennom til baksiden (undersiden) og knyt den.
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Automatisk knapphull
Søm:
Syfot:
Knapphullsfot
Trådspenning:
1–5
Stinglengde:
Stingbredde:
5
*Størrelsen på knapphullet bestemmes automatisk ved
at knappen legges på baksiden av knapphullsfoten.
*Knappholderen på foten har plass til en knapp på en
størrelse opp til 2,5 cm (1˝) diameter.
Lag en knapphulltest på en stoffprøve som tilsvarer stoffet, fôret og sømmene til det faktiske klesplagget.
*Bruk fôr på elastiske stoffer.
Hev nålen ved å dreie håndhjulet mot klokkeretningen, og senk syfoten.
Løft syfotløfteren.
Fest knapphullsfoten.
Spor
Stift
Dra knappholderen bakover A, og legg knappen på
den.
Dra knappholderen så langt mot deg som mulig B.
Knappholder
* Hvis knappen er veldig tykk, må du først lage et testknapphull. Hvis knappen vanskelig passer gjennom
testknapphullet, må du forlenge knapphullet ved å dra
knappholderen lengre tilbake slik at det dannes en
spalte.
Spalte
Dra knapphullhendelen så langt ned som mulig.
Knapphullhendel
Før stoffet inn under foten. Drei håndhjulet en
omdreining mot klokkeretningen, og ta stoffet ut
mot venstre side for å dra begge trådene mot venstre. Legg klesplagget inn under foten, og senk
nålen på startpunktet. Senk så knapphullsfoten.
Startpunkt

MERK:
Kontroller at det ikke oppstår en spalte mellom
glidestykket og fjærholderen. Ellers blir det ulike
lenger på venstre og høyre side.

Glidestykke
Fjærholder
Det skal ikke oppstå en spalte.
Sømspalte
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Trå på pedalen for å sy et knapphull.
Maskinen syr automatisk fremre regels, venstre
rekke, bakre regels og høyre rekke. Stans maskinen på sluttpunktet.
Sluttpunkt
Løft syfoten, og kutt over- og undertråden på ca. 10
cm (4˝).
Dra overtråden til baksiden av stoffet ved å dra i
undertråden.
Knyt så trådene sammen.
Fest en knappenål i begge knapphullendene rett
foran regelsen slik at du unngår å kutte opp regelsene. Kutt opp åpningen med en sømspretter.
Knappenål
Sømspretter

Gjenta knapphullssyingen
For å sy et knapphull til dreier du sømvelgeren til
og så igjen til (se bilde).
Trå nå ganske enkelt på pedalen for å sy et identisk
knapphull.

Når du er ferdig med å sy knapphull, trykker du
knapphullhendelen så langt opp som mulig.
Knapphullhendel

•

Tilpasse stingtettheten for knapphull

Drei stinglengdeknappen mot høyre for mindre tetthet.
Drei stinglengdeknappen mot venstre for større tetthet.
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Knapphull med innleggstråd
Søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Stingbredde:

Knapphullsfot
1–5
5

Med løftet knapphullsfot: Hekt inn en innleggstråd
på trådstiften på baksiden av knapphullsfoten.
Dra endene under knapphullsfoten mot deg helt til
de kommer ut på forsiden.
Hekt innleggstråden inn i slissen på forsiden av
knapphullsfoten og hold den fast.
Stift
Slisser

Stikk nålen ned i klesplagget der knapphullet skal
begynne, og senk foten. Trå forsiktig på pedalen og
sy knapphullet.
Begge sider av knapphullet og regelsene sys over
innleggstråden.
* Sytrinnene er identisk med knapphullsyingen.

Ta stoffet bort fra maskinen og kutt sytrådene.
Dra i venstre ende av innleggstråden for å dra den
fast. Træ enden i en stoppenål, dra den til undersiden av stoffet og kutt tråden.
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Glidelås
Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Stingbredde:

A
Glidelåsfot
2–6
1,5 – 4
5

Fest glidelåsbåndet i stoffet med knappenåler eller stifter, og posisjoner stoffet under foten.
Dra trådene bakover og senk foten.
For å sy venstre side av glidelåsen styrer du glidelåstennene langs fotkanten og syr gjennom klesplagget og
glidelåsbåndet.
Snu på stoffet og sy den andre siden av glidelåsen på
samme måte som den venstre siden.
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Blindsting
Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Stingbredde:

[A]

[B]

D eller E
Blindstingfot
2–4
1–3
5

Ved tykke stoffer med en tendens til å rynke seg må
skjærekanten først kastes over. Brett deretter sømmen som vist slik at 0,7 cm (1/4˝) av sømkanten er
synlig.
Baksiden av stoffet
0,7 cm (1/4˝)
[A] Tykke stoffer
[B] Tynne og middels tykke stoffer

Plasser stoffet slik at nålen i venstre posisjon bare
stikker gjennom kanten på falden.

Drei på styreskruen for å rette styringen inn mot
brettekanten.
Sy langs brettekanten og styr samtidig stoffet slik at
nålen når brettekanten.
Styreskrue
Føring
Brettekant

Når sømmen er utført, trykker du sømmen sammen
på begge sider. På oversiden av stoffet skal blindstingene nå være synlig.
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Rullesøm
Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Stingbredde:

A
Syfot
2–6
2
5

Klipp av et 0,5 cm (3/16˝) ganger 0,8 cm (5/16˝)
stort hjørne av stoffet slik at sømmen ikke blir for
dominerende på hjørnet.
Fold stoffkanten over en bredde på 0,3 cm (1/8˝) og
en lengde på 6 cm (2 3/8˝).
Baksiden av stoffet
0,5 cm
0,8 cm
Sneglehus på foten

Plasser stoffet slik at sømkanten er rettet inn mot
føringen på foten. Senk foten og sy flere sting mens
begge trådene trekkes bakover. Stans maskinen
med nålen i stoffet og løft opp syfoten. Før den foldede delen av stoffet inn i sneglehuset på foten.
Senk foten og begynn å sy. Løft kanten slik at den
trekkes jevnt inn.
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DEKORSØM

Vari-overlock (muslingsøm)
Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Stingbredde:

F
Sikksakk-syfot
2–6
2–3
5

Bruk et tynt stoff, f.eks. tricot. Brett stoffet og sy i diagonalen. Det kan være at overtrådspenningen må økes
noe. Ved sikksakksøm skal nålen knapt unngå brettekanten.
Vari-overlock kan også sys i ønsket retning på strikket
stoff eller mykt, silkeaktig vevd stoff.

Rynke
Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Stingbredde:

C
Sikksakk-syfot
1–4
S
5

Sy med en stinglengde på "4" rette stinglinjer med en
avstand på 1 cm (3/8˝) langs området som skal rynkes.
Knyt trådene langs den ene kanten. Dra i undertrådene
og fordel rynkene jevnt.
Fest trådene i den andre enden.
Sy dekorsøm mellom rynkestingene.
Dra ut rynkestingene.
1 cm (3/8˝)

MERK:
En lignende effekt oppnår man ved å bruke elastisk tråd som undertråd. Vikle den elastiske tråden
på spolen for hånd. Bruk rett søm.
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Applikeringer
Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Stingbredde:

B
Satengsømfot
1–4
0,5 – 1
5

Heft applikeringsstykkene på stoffet(eller stryk på med
forsvinningsstoff (vilene).
Sy rundt applikeringen.Vær nøye med at nålen går langs
ytterkanten av applikeringen.
Senk nålen ned i stoffet når du syr hjørner.
Slipp opp syfoten og drei stoffet mot høyre eller venstre.

Strekksømmønster
Valg av søm:
Syfot:
Trådspenning:
Stinglengde:
Stingbredde:

A–K
Sikksakk-syfot
1–4
S
5

Hvis forover- og bakovertransport ikke blir jevn på grunn
av stofftypen, må man justere balansen. Drei da stinglengdeknappen som følger:
Hvis stingene trekkes sammen (komprimeres), dreier du
knappen mot "+".
Hvis stingene dras fra hverandre, dreier du knappen mot
"–".
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PLEIE AV MASKINEN
Rengjøre spolehus og griperbane
ADVARSEL:
Før maskinen tas fra hverandre eller rengjøres,
må du alltid slå av hovedbryteren og/eller koble
maskinen fra strømnettet.
Maskinen skal bare tas fra hverandre slik som
beskrevet i dette avsnittet.

FORSIKTIG:
Maskinen må ikke oppbevares i omgivelser med
høy luftfuktighet, i nærheten av panelovn eller
utsettes for direkte sollys.

Demontere griperbaneenhet
Sett nålen i dens øverste posisjon, og åpne griperbanedekselet.
Åpne luken til spolehuset og ta det ut av maskinen.
Åpne ringholderen for griperbanen og ta ut griperbaneringen.
Ta ut griperen.
Rengjør griperbanen med en børste og en myk og tørr
fille.
Spolehus
Griperbane-ringholder
Griperbanering
Griper
Griperbane

Montere griperbaneenhet
Hold griperen i den midterste tappen og sett den forsiktig inn i griperbanen slik at det dannes en komplett sirkel
med griperbanen.
Sett på griperbaneringen og kontroller at den nederste
tappen ligger i sporet.
Lås griperbaneringen ved å dreie holderen i posisjon
igjen. Sett inn spolehuset.
Stift
Spor
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Re

Olje
ADVARSEL:
•• Før du oljer griperbaneenheten, må du slå av
hovedbryteren og/eller koble maskinen fra strømmen.

Fei

Ov

•• Fjern griperbanen som beskrevet.
•• Hvis maskinen ikke skal brukes med en gang,
venter du med å olje til neste gang.
•• Bruk bare symaskinolje av god kvalitet.
•• 1–2 dråper olje er tilstrekkelig.
•• Fjern overskytende olje fra stingplaten, ellers kan
du søle til stoffet.

•

Olje i griperområdet

Un

Nå

Åpne griperlokket.
Fjern griperbanering og griper.
Rengjør griperområdet med en børste og en myk og tørr
fille.
Smør regelmessig inn de markerte punktene med olje.
Griperlokk
Griperbanering
Griper

Rengjøre transportør
		FORSIKTIG:

Fei

Sø
seg

Før du rengjør transportøren, må du slå av hovedbryteren og/eller koble maskinen fra strømmen.

Ta ut nål og syfot.
Skru ut pinneskruen på stingplaten og ta av stingplaten.
Pinneskrue

Sto
res

Ma
ikk

Fjern støv og lo fra transportøren med en børste.
Sett inn stingplaten igjen.
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Rette opp feil
Feil

Årsak

Overtråden ryker.

1. Nadelfaden nicht richtig eingefädelt.

Side 14

2. For høy overtrådspenning.

Side 15

3. Nål bøyd eller sløv.

Side 11

4. Nål satt inn feil.

Side 11

5. Overtråd og undertråd ble ikke lagt riktig under syfoten da du
begynte å sy.

Side 15

6. Stoffet ble ikke dratt bakover da du var ferdig med å sy.

Side 18

7. Tråden for sterk eller for tynn for nålen.

Side 11

Undertråden ryker. 1. Undertråden er ikke trædd riktig i spolehuset og griperen.

Nålen brekker.

Feilsting.

Sømmen rynker
seg

Stoffet transporteres ikke jevnt.

Tiltak

Side 13

2. Støvopphopning i griperområdet.

Side 31

3. Spolen er skadet og går ikke lett.

Bytt spole

1. Nål satt inn feil.

Side 11

2. Nål bøyd eller sløv.

Side 11

3. Nålklemmeskruen for løs.

Side 11

4. For høy overtrådspenning.

Side 15

5. Stoffet ble ikke dratt bakover da du var ferdig med å sy.

Side 18

6. For tynn nål til stoffet du skal sy.

Side 11

1. Nål satt inn feil.

Side 11

2. Nål bøyd eller sløv.

Side 11

3. Nål og/eller tråd egner seg ikke til materialet.

Side 11

4. For å sy elastiske og veldig tynne stoffer og syntetiske stoffer ble
det ikke brukt nål med blått hode.

Side 11

5. Nåltråden ikke riktig trædd.

Side 14

6. Det ble brukt feil nål.

Bytt nål.

1. For høy overtrådspenning.

Side 15

2. Nadelfaden nicht richtig eingefädelt.

Side 14

3. Nålen for tykk til stoffet du skal sy.

Side 11

4. Stinglengden for lang til stoffet.

Kortere sting

1. Støvansamling på transportøren.

Side 31

2. For fine sting.

Lengre sting

Maskinen fungerer 1. Maskinen er ikke koblet til strømnettet.
ikke.
2. En tråd har klemt seg fast i griperbanen.
3. Koblingen er koblet ut. Håndhjulet er trukket ut.
Sterk støyutvikling 1. En tråd har klemt seg fast i griperbanen.
2. Ansamling av støv og stoffrester i griperen eller i griperbanen.

Side 9
Side 31
Side 13
Side 31
Side 31
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Sydd sikksakk

Elastisk blindsting

Blindsting

Vari-overlock

Sammensyingssøm Sikksakkfot

Satengsøm

Satengsøm

Satengsøm

Dekorsøm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Satengfot

Satengfot

Satengfot

Satengfot

Sikksakkfot

Blindstingfot

Blindstingfot

Sikksakkfot

Sikksakkfot

Sikksakk

B

Sikksakkfot

Knapphullsfot

Ettrinns knapphull

Rett søm

Syfot

Sting

A

SØMMER

0,5 - 1

0,5 - 1

0,5 - 1

0,5 - 1

1,5 - 3,0

2,0 - 3,0

1,0 - 3,0

1,0 - 3,0

0,5 - 4,0

0,5 - 4,0

1,5 - 4,0

0,5 - 1,0

Stinglengde

5

5

5

5

5

5

5*

5

5

2-5

5

Stingbredde:

3

3

3

3

6-8

2-6

1-3

2-4

1-4

2-6

2-6

1-5

Trådspenning

Dekorsting

Dekorsting

Dekorsting

Dekorsting

Flat sammensyingssøm, synlig søm, sy på gummibånd, pyntesøm.

Overkasting på et stoff lagt dobbelt, f.eks. trikot, jersey eller
andre tynne stoffer til muslingkantsøm. Til pynting av alle
syprosjekter.

For et usynlig sømfeste for vevde stoffer.

For et usynlig sømfeste med samtidig kantoverkasting for
elastiske stoffer.

Overkasting og forsterkning av stoffkanter, sy på gummibånd,
dekorsøm, til flikking av revner og for å sette på lapper.

Overkasting av kanter, sy på bånd, applikering, sy knapper og
feste av blonder.
Reduser stinglengden til ca. 0,5 mm for å sy på applikering.

Sammensying, sy stikninger og sy inn glidelåser. Kan også
brukes til tråkling. For normal søm er en stinglengde på ca.
2,5 mm passe, på fastere stoffer slik som f.eks. jeans eller for
tråkling bør det være større lengde.

Standard knapphull

Beskrivelse

SØMMER

Oversikt
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Vaffelsøm

Florentinersøm

Forsterket overlock

Stretch overlock

Dobbelt overlock

Dekorsøm

Dekorsøm

Dekorsøm

Korssting

C

D

E

F

G

H

I

J

K

* Stingbredde maks. 2 mm

Sikksakkfot

Forsterket sikksakksøm

B

Satengfot

Satengfot

Satengfot

Satengfot

Sikksakkfot

Sikksakkfot

Sikksakkfot

Sikksakkfot

Sikksakkfot

Sikksakkfot

Syfot

Forsterket rettsøm

Sting

A

SØMMER

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Stinglengde

2-6
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
3
3
3
3

2-5
5
5
5*
5
5
5
5
5
5

2-6

Stingbredde: Trådspenning

Dekorative korssting

Dekorsting

Dekorsting

Dekorsting

Syr og kaster over i en operasjon på elastiske stoffer.

Syr og kaster over i en operasjon på elastiske stoffer.

Syr og kaster over elastiske stoffer i en operasjon. Også for
dekor på klesplagg, husflidstekstiler og håndarbeid.

Pynteelastisk søm. Til pynting av strikkede stoffer. Egner seg
også utmerket til "crazy quiltesøm".

Elastisk pyntesøm for motivsøm på elastisk materiale, for å sy
på gummitråder og -bånd.

Elastisk sting for dekorative sømavslutninger og stikninger.

For slitesterk søm i faste stoffer og synlige sømmer og falder.

Beskrivelse
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