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VIKTIG 

ADVARSEL!

FARE!

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 perso-
ner 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 bruksanvisnin-
gen. 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 fun-
gerer som den skal, hvis den har 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. Ventila-
sjonsslissene samt syfoten skal holdes rene 
for lo, støv og stoffrester.

6. Hold fingrene unna alle bevegelige deler. 
Vær ekstra forsiktig i området rundt symas-
kinnålen.

7. Bruk alltid riktig stingplate. Feil stingplate 
kan føre til at nålen brekker.

8. Ikke bruk bøyde nåler.
9. Ikke dra i eller skyv på stoffet mens du syr. 

Det kan føre til at nålen brekker.

Ved bruk av elektriske apparater må man ta hen-
syn til følgende sikkerhetstiltak:
Før du bruker maskinen, må du lese nøye igjen-
nom 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 til-
syn, skal den alltid være koblet fra strømnet-
tet. Ta ut kontakten. 

10. 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").

11. Før rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid slik 
som bytte av lys eller annet vedlikeholdsar-
beid som er beskrevet i denne bruksanvis-
ningen, må maskinen alltid kobles fra strøm-
men (ta ut støpselet). Barn skal være under 
tilsyn av voksne hvis de utfører rengjørings- 
og vedlikeholdsarbeid på maskinen.

12. Ingen gjenstander må falle eller stikke inn i 
maskinåpningene.

13. Denne maskinen skal bare brukes i tørre og 
beskyttede omgivelser. Maskinen skal aldri 
brukes i fuktige eller våte omgivelser.

14. Maskinen skal ikke brukes i nærheten av 
drivgassprodukter (spraybokser) eller oksy-
gen.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.

15. Hvis strømledningen til pedalen er skadet, 
må den byttes ut av produsenten, en god-
kjent servicetekniker eller en lignende kvali-
fisert person, for å unngå fare.

16. Sett ikke gjenstander på pedalen.
17. Lyspæren må alltid byttes ut med en av 

samme type.
18. Maskinen skal bare brukes sammen med en 

pedal av typen YC-485-EC-1 (100-240 V).
19. Lydnivået under normal drift skal ligge under 

75 dB(A).
20. Denne maskinen er klargjort for dobbelt iso-

lering (ikke i USA eller Canada). Det skal 
bare brukes identiske reservedeler. Følg 
instruksen om vedlikehold av dobbeltisolerte 
produkter.

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. 
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Et dobbeltisolert produkt er utstyrt med to isola-
sjonsenheter i stedet for jording. Et jordingsmid-
del finnes ikke i et dobbeltisolert produkt og skal 
ikke brukes. Vedlikehold av et dobbeltisolert pro-
dukt 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 

. 

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 nasjo-
nalt nivå. 

VEDLIKEHOLD AV DOB-
BELTISOLERTE PRODUK-
TER

DENNE INSTRUKSEN MÅ OPPBEVARES GODT!

Dette produktet skal avfallshåndteres/gjenvinnes i samsvar med de nasjonale retningslinjene for elektriske/elektroniske 
produkter. Er du i tvil, kan du få mer informasjon hos fagforhandleren. (Kun EU)

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 erfa-
ring 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. 

MERK:

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

 ADVARSEL:

Denne maskinen er beregnet på privat bruk. Skal den 
brukes intensivt eller kommersielt, krever det regelmes-
sig 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 auto-
riserte servicepersonellet. 
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Maskindeler
Maskindeler

 Start/stopp-tast

 Tilbakesømstast

 Skuff for stingoversikt

 Tast for "automatisk sying"

 Nålstopp oppe/nede

 Trådknivtast

 Tvillingnåltast

 Hastighetsregulator 

 Berøringssensitivt kontrollpanel

 Hull for ekstra trådsnelleholder

 Spolestopper

 Spolepinne

 Snellestopper, stor

 Trådsnelleholder

 LCD-display

 Øvre trådføring

 Justeringshjul for syfottrykk

 Trådhendel

 Innstillingshjul for trådspenning

 Toppdeksel

 Trådkniv

 Nålitræder

 Sybord (tilbehørsboks)

 Nål

 Nålklemmeskrue

 Trykker for syfotholder

 Stingplate

 Dekkplate for spoledeksel

 Løsetast for spoledeksel

 Transportørknapp

 Friarm

  Knapphullhendel

 Syfotløfter

 Bærehåndtak

 Håndhjul

 Hovedbryter

 Pedaltilkobling

 Strømledningskontakt

 Pedal

 Strømledning*

 Balanse

* Den medfølgende strømledningen kan avvike fra den som er 
vist på bildet.

MERK:

For å bære symaskinen må du holde maskinen i bære-
håndtaket med den ene hånden og støtte under med den 
andre hånden. 
Design og spesifikasjoner kan endres når som helst uten 
forhåndsvarsling. 
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Forlengerbord
• Feste forlengerbord
Trekk sybordet fra maskinen.

Dra ut bena på forlengerbordet.

Hold fast sybordet med begge hender, og skyv det forsiktig mot 
høyre.

• Tilpasse sybordhøyden
Skru på pinneskruene på sybordbena med en skrutrekker 
(ekstrautstyr).

Standardtilbehør
 Sikksakk-syfot: A (montert på maskinen)

 Overlockfot: C

 Glidelåsfot E

 Satengsømfot F

 Blindstingfot G

 Knappisyingsfot T

 Åpen broderifot: F2

 Knapphullsfot: R

 Nålutvalg

 Snellestopper (X 2) (stor) (1 montert på maskinen )

 Snellestopper (X 2) (liten)

 Ekstra trådsnelleholder

 Spoler (X 4) (1 montert på maskinen)

 Skrutrekker

 Børste

 Sømspretter (knapphullsåpner)

 Spolenett

 Koffert

 Forlengerbord

Den nyeste versjonen av bruksanvisningen samt ekstra 
informasjon om sying finner du på vår nettside:  
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 og tilbehørsboks
Sybordet  utgjør en ekstra syflate, og den kan fjernes for fri-
armsying. 

  Sybord
 Stift
 Åpning

• Fjerne sybord
Trekk sybordet fra maskinen (se bilde).

• Feste sybord
Skyv sybordet inn i maskinen til det smekker på plass. Tappen 

 skal stikkes inn i åpningen . 

• Tilbehørsboks
Tilbehøret oppbevares i sybordet. For å åpne tilbehørsboksen 
må lokket trekkes ut . 

 Tilbehørsboks

Friarmsying
Friarmsying kan brukes til å stoppe sokker og lappe knær og 
albuer på barneklær.

Stingoversikt
Stingoversikten  oppbevares i skuffen  i underdelen på 
symaskinen. 

 Skuff for stingoversikt
 Stingoversikt

Trekk ut skuffen til stopp med en finger.Sidene informerer om 
stingoversikten.
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FORBEREDELSE
Tilkobling til strømnettet
• Bruke pedal
Slå av hovedbryteren . Stikk pedalpluggen  inn i pedaltil-
koblingen . Stikk ledningspluggen  inn i strømledningstil-
koblingen . Stikk støpselet  i stikkontakten . Slå på 
hovedbryteren . Pedalsymbolet  vises når pedalen er 
koblet til maskinen. 

 Hovedbryter
 Pedalplugg
 Pedalkontakt
 Ledningsplugg
 Strømledningskontakt
 Støpsel
 Stikkontakt
 Pedalsymbol

  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. 
Sett ikke gjenstander på pedalen. 

Før du bruker symaskinen
Før du bruker symaskinen første gang, må du legge en stoffrest 
under syfoten og la maskinen gå noen minutter uten sytråd. 
Tørk bort olje som kan komme ut.

• Bruke start/stopp-tasten
Slå av hovedbryteren .

Stikk ledningspluggen  inn i strømledningstilkoblingen .

Stikk støpselet  i stikkontakten .

Slå på hovedbryteren .

 Hovedbryter
 Ledningsplugg
 Strømledningskontakt
 Støpsel
 Stikkontakt
 Start/stopp-tast

MERK:

Start/stopp-tasten fungerer ikke når pedalen er tilkoblet.

• Bruksanvisning:
Symbolet "0" på en bryter viser til bryterens posisjon for "Av".

For apparater med polet plugg (en plugg er bredere enn den 
andre): For å redusere faren for strømstøt kan denne pluggen 
bare kobles til en polet stikkontakt på en bestemt måte. 

Hvis dette ikke er mulig, må du få en elektriker til å installere en 
egnet stikkontakt. Det er ikke tillatt å foreta endringer på plug-
gen (kun USA og Canada).

*Pedalmodell YC-485EC-1 brukes til denne symaskinen.
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Regulere syhastigheten
• Hastighetsregulator
Med hastighetsregulatoren kan du tilpasse syhastigheten til 
dine sybehov.

For å øke syhastigheten skyver du glidestykket mot høyre.

For å senke syhastigheten skyver du glidestykket mot venstre.

• Pedal
 Trå på pedalen for å starte maskinen.

Jo hardere du trår på pedalen, desto raskere arbeider maski-
nen.

Maksimal syhastighet avhenger av hvordan hastighetsregula-
toren er innstilt.

MERK:

Når syfoten er i øverste posisjon, starter ikke maskinen, 
og syfotsymbolet blinker. Senk syfoten og trå på pedalen. 
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• Tilbakesømstast  

• Tast for "automatisk sying" Alle andre sting

• Start/stopp-tast  

Senk syfotløfteren. 

Trykk på start/stopp-tasten  for å starte maskinen. 

Maskinen starter og utfører de første stingene langsomt. Deret-
ter går den med den hastigheten som er innstilt på hastighets-
regulatoren.

Trykk på start/stopp-tasten  igjen for å stanse maskinen. 

MERK:

Maskinen går sakte så lenge du trykker på start/
stopp-tasten . 
Du kan ikke bruke start/stopp-tasten  når pedalen er 
koblet til maskinen.
Når syfoten er i øverste posisjon, starter ikke maskinen 
og syfotsymbolet  blinker. Senk syfoten og trykk på 
start/stopp-tasten. 

Betjeningstaster på maskinen

Modus 1 07

Modus 2 07, 11, 28, 29

Funksjon Side 30, 46, 47

Modus 1 01, 02, 05, 06

Modus 2 01, 02, 05, 06, 13, 

Modus 3 01, 59, 60

Funksjon Trykk på tasten for "automatisk sying"  for å 
sy festesting straks. Maskinen stanser auto-
matisk.

Modus 1 01, 02, 05, 06

Modus 2 01, 02, 05, 06, 13

Modus 3 01, 59, 60

Sy bakover Hold tilbakesømstasten  inne.

Sy forover Slipp tilbakesømstasten .

Sy sakte 
bakover 

Trykk på start/stopp-tasten , maskinen stan-
ser. 

Hold tilbakesømstasten  inne, maskinen syr 
sakte bakover så lenge du trykker på tasten.

Alle andre sting
Trykk på tilbakesømstasten  for straks å sy trådfestesting. Mas-
kinen stanser automatisk.

Unntak er alle hull og knapphull hvor tilbakesømstasten ikke har 
noen funksjon. 

Trykk på tasten for "automatisk sying"  for å sy et festesting 
på slutten av det aktuelle mønsteret. 

Maskinen stanser automatisk.
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• Nålstopp oppe/nede
 

Trykk på tasten for "nålstopp oppe/nede"  for å sette nålen i 
øvre eller nedre posisjon.

• Trådknivtast 

Trykk på trådknivtasten  for å klippe til trådene etter syingen. 

Symbolet for trådkniven blinker  mens maskinen klipper trå-
dene. 

Når trådene er klippet til, kan du fortsette å sy uten at du må 
dra ut undertråden. 

For automatisk kutting av trådene etter sying, må du velge 
ønsket stingmønster og så trykke på trådknivtasten til trådkniv-
symbolet vises . 

Maskinen kutter trådene automatisk etter festestinget og stan-
ser så når du trykker på tilbakesømstasten eller tasten for 
"automatisk sying" eller når det er programmert et mønster 
med et automatisk festesting. 

• Tvillingnåltast  
Trykk på tvillingnåltasten  når du skal bruke en tvillingnål. 
Symbolet for tvillingnål  vises etter aktiveringen. 

For å avbryte eller avslutte sying med tvillingnål, må du trykke 
to ganger på tvillingnåltasten. 

MERK:

Når symbolet for tvillingnål blinker, er alle andre taster 
uten funksjon. Trykk på tvillingnåltasten igjen. Følg 
instruksjonene om sying med tvillingnål på side 54. 

MERK:

Bruk trådkniven på toppdekselet når du bruker en tråd 
med nummer 30 eller en tykkere tråd. 
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 Modustast
Når du slår på hovedbryteren, fastsettes det direkte mønster-
valget (modus 1) automatisk. 

Trykk på modustasten for å endre modusen. Se side 24. 

 Slettetast
Trykk på slettetasten for å slette det lagrede stingmønsteret. 

Hold slettetasten inne til du hører en signaltone for å slette alle 
lagrede stingmønstre. Se side 62. 

 Speilvendttast
Trykk på speilvendttasten for vannrett speilvending av det 
valgte stingmønsteret. Se side 58. 

 Lagringstast
Trykk på lagringstasten for å lagre det valgte mønsteret. Se side 
56. 

 Talltaster (se side 24)
 • Direkte mønstervalg

Her kan du velge stingmønstre fra 01 til 10 i modus 1 direkte 
(direkte mønstervalgmodus). 

 • Numerisk mønstervalg

Tast inn et tosifret mønsternummer for å velge ønsket sting-
mønster i modus 2 til 6. 

 Stingbreddetast
Trykk på " " eller " " for å endre stingbredden. Se side 29, 
32. 

 Stinglengdetast
Trykk på " " eller " " for å endre stinglengden. Se side 29.

 Markør
Flytt markøren med " " eller " " for å kontrollere eller redi-
gere mønsterkombinasjonen. Se side 62. 

Berøringssensitivt kontrollpanel

LCD-display
I LCD-displayet vises følgende informasjon når maskinen slås 
på.

 SØMMER
 Modus 
 Stingmønsternummer 
 Syfottype 
 Stingbredde 
 Stinglengde
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Fjerne og feste syfotholder

• Fjerne syfotholder
Skru ut pinneskruen mot klokkeretningen med en skru-
trekker. 

• Feste syfotholder
Rett inn hullet i syfotholderen mot gjengehullet i fotstan-
gen. 

Stikk pinneskruen inn i hullet. 

Trekk til pinneskruen i klokkeretningen med en skrutrek-
ker. 

 Pinneskrue
 Syfotholder
 Åpning
 Gjengehull

  FORSIKTIG:

Slå av hovedbryteren før du fjerner eller fester syfotholde-
ren. 

Bytte syfot

• Fjerne syfoten
Hev nålen til høyeste posisjon ved å dreie håndhjulet mot klok-
ken. Løft syfoten, og trykk på hendelen på baksiden av syfot-
holderen.

 Hendel

• Feste syfoten
Plasser den ønskede syfoten slik at stiften på foten ligger rett 
under sporet i syfotholderen. 

Senk syfotløfteren for å låse foten.

 Spor
 Stift

  FORSIKTIG:

Slå av hovedbryteren før du bytter fot. Bruk alltid pas-
sende fot for det valgte mønsteret. 
Feil fot kan føre til at nålen brekker. Hver fot er markert 
med en kodebokstav. 

 Kodebokstav



16

Syfotløfter
Med syfotløfteren løftes og senkes syfoten. 

Foten kan heves med ca. 0,6 cm (1/4˝) over normal øvre posi-
sjon slik at det blir enklere å fjerne syfoten eller å plassere 
tunge stoffer under foten.

 Syfotløfter
 Normal øvre posisjon
 Høyeste posisjon

Justeringshjul for syfottrykk
Justeringshjulet for syfottrykk må stilles inn på "6" for normal 
sying. 

Still inn trykket for applikeringsarbeid, hullsøm, tråkling og bro-
deri mellom "3" og "6". 

Still inn trykket for sying av chiffon, blonder, organza og andre 
tynne stoffer mellom "1" og "3". 

Velur og strikkevarer som er veldig tøyelige trenger kanskje 
også innstilling "1". 

Vri justeringshjulet for syfottrykk  til ønsket nummer. 

 Justeringshjul for syfottrykk

Senke og heve transportør
Transportørknappen sitter under friarmbrettet på baksiden av 
maskinen.

Trykk hendelen i pilretningen for å senke transportøren . 

 

For å heve transportøren, må du trykke hendelen i pilretningen 
 (se bilde) og vri håndhjulet mot klokken . 

Transportøren må være i øvre posisjon for normal sying.
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Stoff Tråd Nål

Tynt

Linon

Georgette

Tricot

Organza

Krepp

Silke nr. 80-100

Bomull nr. 80-100

Syntetisk nr. 80-100

Nr. 9/65-11/75

Nål med blått 
hode

Middels 
tung

Lin

Jersey

Klede

Fleece

Slike nr. 50

Bomull nr. 50-80

Syntetisk nr. 50-80

Nr. 11/75-14/90

Tykt

Denim

Tweed

Vadmel

Vattert stoff

Silke nr. 30-50

Bomull nr. 40-50

Syntetisk nr. 40-50

Nr. 14/90-
16/100

Stoff- og nåltabell
 • Til generell sying brukes nålstørrelse 11/75 eller 14/90. 

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

 • Tykke stoffer krever en nål som er stor nok til å gjennom-
hulle stoffet uten at overtråden frynses opp. 

 • Test alltid nålstørrelse på en prøve av det samme stoffet 
som skal brukes til syingen.

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

 • Når du syr elastiske stoffer, svært tynne stoffer og synte-
tiske stoffer, må du bruke en nål med blått hode. Nåler 
med blått hode er effektive mot feilsting.

MERK:

1 x tvillingnål, 1 x nål med blått hode (nr. 11/75), 
2 x nåler nr. 11/75 og 1 x nål nr. 14/90 er en del av nålsortimentet. 
For å oppnå et best mulig syresultat anbefaler vi å bruke Organ-nåler.

Bytte nål

  Slå av hovedbryteren.  Hev nålen til høyeste posisjon ved 
å dreie håndhjulet mot klokken og senke syfoten. Løsne 
nålklemmeskruen  ved å skru mot klokken. Ta nålen ut 
av nålklemmen . 

 Sett en ny nål i nåleklemmen  slik at den flate siden av 
nålen vender bakover. Når du setter nålen inn nålklemmen 

, må du trykke nålklemmen så langt opp som mulig. 
Trekk til nålklemmeskruen  ved å vri med klokken. 

 Legg nålen med den flate siden ned på et flatt underlag 
(stingplate, glass etc.) for å teste at nålen er i orden.  
Det skal være jevn avstand mellom nålen og det flate 
underlaget. Bruk aldri en nål som er bøyd eller har sløv 
spiss. En skadet nål kan føre til at strikkevarer, fin silke og 
sidelignende stoffer rives eller rakner vedvarende.

 Nålklemmeskrue
 Nålklemme

  FORSIKTIG:

Slå av hovedbryteren før du skifter nål.
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Ekstra trådsnelleholder
Den ekstra trådsnelleholderen brukes til å vikle spoler uten å 
måtte ta ut tråden.

Sett den ekstra trådsnelleholderen inn i åpningen.

Den ekstra trådsnelleholderen skal peke mot spolespennings-
skiven.

Trekk tråden fra trådsnellen, og legg den som vist rundt spole-
spenningsskiven.

 Ekstra trådsnelleholder
 Hull for ekstra trådsnelleholder
 Spolespenningsskive

Vikle og sette inn spole
• Ta ut spole
Skyv løsetasten for griperbanedekselet forsiktig mot høyre, og 
fjern dekkplaten på griperen.

Ta ut spolen.

 Løsetast for griperbanedeksel
 Griperens dekkplate
 Spole

MERK:

Bruk plastspolene "J" for den vannrette griperen (merket 
med "J" ). Ved bruk av andre spoler, f.eks. forhånds-
viklede papirspoler, kan det oppstå stingproblemer og/
eller skader på spoleholderen.

• Sette inn trådsnelle

Vannrett trådsnelleholder
Løft trådsnelleholderen. Sett en trådsnelle på trådsnelleholde-
ren.

Fest den store snellestopperen og trykk den hardt mot tråd-
snellen slik at trådsnellen ligger på holderen.

 Trådsnelleholder
 Trådsnelle
 Stor snellestopper
 Holder

Den lille snellestopperen brukes med smale eller små trådsnel-
ler.

 Liten snellestopper

• Spolenett
Polyester- og tykke nylontråder løsner når de vikles av. Sett spo-
lenettet over spolen for å sikre en jevn vikling av slike tråder.
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• Vikle spolen

MERK:

Sett hastighetsregulatoren i posisjonen for raskest spole-
vikling.

 Trekk tråden fra trådsnellen, og legg den rundt spolespen-
ningsskiven. 

 Spolespenningsskive

 Stikk tråden innenfra og ut gjennom hullet i spolen. 
 Sett spolen på spolepinnen. 

 Trykk spolen mot høyre. På LCD-displayet vises spolesym-
bolet.

 Spolesymbol

 Hold fast den frie trådenden med hånden og start maski-
nen. Stans maskinen etter noen viklinger, og kutt så tråden 
nær åpningen i spolen.

 Start maskinen. Når tråden er spolt helt opp, stopper pro-
sessen automatisk. Stans maskinen og sett spolen tilbake i 
sin opprinnelig posisjon. Skyv da spolepinnen mot venstre. 
Kutt tråden som vist.

MERK:

Av hensyn til sikkerheten stanser maskinen
automatisk 1,5 minutt etter at spoleviklingen starter.

 Fjern spolen. Kutt tråden som vist.
 Sett hastighetsregulatoren i sin opprinnelige posisjon.
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• Sette inn spole

 Sett en spole inn i spoleholderen. Pass på at tråden vikles 
ut mot klokken.

  Trådende

 Stikk tråden inn i det første sporet  på forsiden av spo-
leholderen. 

 Spor

 Dra tråden mot venstre, og la den gli mellom spennfjær-
bladene. 

 Fortsett å dra forsiktig i tråden til den glir inn i det andre 
sporet . Dra ut en ca. 15 cm (6˝) lang tråd.

 Spor

 Sett på griperbanedekselet. Kontroller træingen. Se sam-
tidig på diagrammet  på griperbanedekselet. 

 Træingsdiagram
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 Dra trådenden rundt den øvre trådføringen. 

Træing av maskinen

• Træing av maskinen

  FORSIKTIG:

Slå av hovedbryteren før du begynner træing på maski-
nen.

 Hold tråden nær trådsnellen , dra trådenden rundt stram-
mefjærholderen . 

 Trådsnelle
 Strammefjærholder

 Dra tråden stramt oppover, og dra den gjennom trådhen-
delen fra høyre mot venstre og nedover i trådhendeløyet. 

 Træ tråden gjennom nedre trådføring. Legg tråden bak 
nålstangens trådføring på venstre side.

 Træ i tråden på nålen forfra og bakover, eller bruk nålitræ-
deren. 

Hev syfoten igjen.Trykk på tasten for "nålstopp oppe/nede"  
for å sette trådhendelen i øverste posisjon. 

 Tast for "nålstopp oppe/nede"
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MERK:

Nålitræderen kan brukes til nål nr. 11 til nr. 16 eller for en 
nål med blått hode. Trådstørrelser fra 50 til 90 anbefales.
Nålitræderen kan ikke brukes til tvillingnål. 

• Nålitræder

 Dra tråden fra styring (a)  til styring (b)  og under gri-
peren . Dra tråden oppover langs høyre side av styringen 
(b) , og la den gli mellom styring (b) og holdeplaten . 

 Griper
 Styring (a)
 Styring (b)
 Holdeplate

 Hev knappen i pilretningen slik at trådsløyfen trekkes gjen-
nom nålen. 

 Dra tråden gjennom nåløyet. 

  FORSIKTIG:

Slå av hovedbryteren når du bruker nålitræderen.  
Senk syfoten. Sett nålen i øverste posisjon. Trekk  nåli-

træderknappen så langt ned som mulig. Griperen føres 
gjennom nåløyet bakfra. 

 Knapp
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• Dra opp undertråden
 Hev syfoten. Hold forsiktig i overtråden med venstre 

hånd. 

 Trykk to ganger på tasten for "nålstopp oppe/nede"  for 
å senke og heve nålen og for å ta opp undertråden. 

 Nålstopp oppe/nede

 Dra de to trådene 10 til 15 cm (4˝ til 6˝) under og bak syfo-
ten. 
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Mønstervalg

• Modus 1 
Stingmønstrene nedenfor kan velges direkte ved å trykke på 
mønstertasten . 

Modus 2 – 6
For å velge stingmønstrene i modus 2 til 6 må du først velge 
ønsket modus med modustasten . For hvert trykk på modus-
tasten endrer mappen  seg til venstre på displayet, og modu-
sen endrer seg som følger: 

Modus 1: Direkte mønstervalg

Modus 2: Velge nyttesømmønster

Modus 3: Velge dekorstingmønster

Modus 4: Velge nummer og bokstaver

Modus 5: Velge europeiske bokstaver med aksenttegn

Modus 6: Velge russiske (kyrilliske) bokstaver

Nummeret på mappen  angir det valgte modusnummeret. 
Informasjon om moduser og modusenes stingmønstre for denne 
symaskinen finner du i stingoversikten i skuffen og i stingreferan-
sen på side 70. 

Tast inn det tosifrede nummeret på det ønskede stingmønsteret 
ved hjelp av talltastene. 

Eksempel:  Valg av stingmønster 54 i modus 3

Eksempel: Valg av stingmønster 4 i modus 1

 Når du slår på hovedbryteren, fastsettes det direkte møn-
stervalget (modus 1) automatisk. 

 Trykk på mønstertast 4 for å velge stingmønster 4. Nå er 
mønster 4 i modus 1 valgt. 

  Slå på hovedbryteren. Trykk to ganger på modustasten for 
å velge modus 3. 

 Trykk på talltasten på det berøringssensitive kontrollpanelet. 
Trykk først på tast 5 og så på tast 4. 

 Nå er mønster 54 i modus 3 valgt. 

01 2 3 4 5 6 7 8 9
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Innstillingsmodus
For å skifte til innstillingsmodus holder du lagringstasten inne og 
slår på hovedbryteren til displayet for innstillingsmodus kommer 
opp. 

I denne modusen kan følgende maskinfunksjoner fastsettes. 

• Innstilling av signaltone
Signaltonen kan slås av og på med signaltoneinnstillingen. Som 
standard er signaltonen slått på. 

 Skift til innstillingsmodus. 
 Trykk på markørtasten for å slå av signaltonen. Visningen 

"oF" blinker. Trykk på lagringstasten for å slå av signaltonen. 
* Varseltonen kan ikke slås av. 

• Permanent innstilling av nålstopposisjonen
Nålposisjonen ved maskinstopp kan stilles inn oppe og nede. 

 Skift til innstillingsmodus. Trykk på modustasten for å gå til 
innstilling av "nålstopp oppe/nede". 

 Som standard er nålstopposisjonen stilt inn på "dn" (nede). 
Trykk på markørtasten for å endre nålposisjonen. Visningen 
"UP" (oppe) blinker. Trykk på lagringstasten for å endre 
nålstopposisjonen til "UP". 

• Koblingsur for automatisk utkobling
Maskinen slås av hvis den ikke brukes etter tiden som er stilt inn 
med dette koblingsuret.

Koblingsuret for automatisk utkobling kan stilles inn mellom 1 og 
12 timer.

Standardinnstillingen til koblingsuret for automatisk utkobling er 
7 timer, og tallet "07" vises på displayet.

 Skift til innstillingsmodus. Trykk to ganger på modustasten 
for å komme til innstillingen av koblingsuret for automatisk 
utkobling. 

 Trykk på markørtasten for å øke eller redusere innstillings-
verdien. For å deaktivere koblingsuret holder du markørtas-
ten inne til ordet "oFF" vises på displayet. 

 Trykk på lagringstasten for å bruke innstillingen. 

MERK:

Koblingsuret for automatisk utkobling er tilgjengelige i 
EU-land og noen regioner hvor standardspenningen er 
mellom 200 og 240 volt.
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Tilpasse trådspenning for rett søm
• Riktig spenning

  Overtråd
  Undertråd
 Redusere spenningen
 Øke spenningen

Ved ideell rett søm er trådene lukket mellom to stofflag, som 
vist på bildet (forstørret detaljvisning).

På oversiden og undersiden av sømmen ser du at stingene er 
jevnt fordelt.

Ved tilpassing av trådspenningen gjelder at jo høyere tallet er, 
desto større er spenningen av overtråden.

Resultatet avhenger av følgende:

- Stoffets stivhet og tykkelse
- Antall stofflag
- Stingtype

• For stor spenning
  Overtråd
  Undertråd
 Redusere spenningen
  Forsiden (oversiden) av stoffet
  Baksiden (undersiden) av stoffet

Undertråden er synlig på forsiden av stoffet og stinget føles da 
ujevnt. Drei justeringshjulet til et lavere spenningstall for å redu-
sere trådspenningen.

• Tilpasse tasteposisjonen
Hvis du tror at tastesensoren avviker fra den faktiske tasteposi-
sjonen, kan du tilpasse tasteposisjonen. 

 Skift til innstillingsmodus. Trykk to eller tre ganger på 
modustasten for å komme til tilpassing av tasteposisjonen. 

 Displayet for tilpassing av tasteposisjonen vises. I tillegg 
vises "P1" på høyre side av displayet. Med en knappehulls-
åpner trykker du på posisjon  på det berøringssensitive 
kontrollpanelet til maskinen. 

 På LCD-displayet vises "P2". Trykk på posisjon  på det 
berøringssensitive kontrollpanelet. 

 På LCD-displayet vises "P3". Trykk på posisjon  på det 
berøringssensitive kontrollpanelet. 

 På LCD-displayet vises "P4". Trykk på posisjon  på det 
berøringssensitive kontrollpanelet. 

 På LCD-displayet vises "P5". Trykk på posisjon  på det 
berøringssensitive kontrollpanelet. 

 Visningen skifter til innstillingsdisplayet for signaltone. Trykk 
på lagringstasten for å bruke tilpasningene. 
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Tilpasse trådspenningen for sikksakk
På en optimal sikksakk er ikke undertråden synlig på forsiden 
(oversiden) av stoffet, mens overtråden synes så vidt på baksi-
den (undersiden) av stoffet.

Bildene viser hvordan stingene skal se ut.

Tilpass nålspenningen ved behov.

• Riktig spenning
  Forsiden (oversiden) av stoffet
  Baksiden (undersiden) av stoffet

Andelen overtråd som synes på baksiden (undersiden) av stoffet 
må minimeres uten at det blir for mye rynker eller at undertråden 
på høyre side (oversiden) av stoffet er synlig.

Resultatet varierer, avhengig av stoff, tråd og sybetingelsene.

• For stor spenning
  Forsiden (oversiden) av stoffet
  Baksiden (undersiden) av stoffet

Hjørnet i hver sikksakk sammentrekkes på forsiden av stoffet.

• For liten spenning
  Forsiden (oversiden) av stoffet
  Baksiden (undersiden) av stoffet

Hjørnet i hvert sikksakkpunkt sammentrekkes på baksiden av 
stoffet.

• For liten spenning
  Overtråd
  Undertråd
 Øke spenningen
  Forsiden (oversiden) av stoffet
  Baksiden (undersiden) av stoffet

Overtråden er synlig på baksiden av stoffet og stinget føles da 
ujevnt. Drei justeringshjulet til et høyere spenningstall for å øke 
trådspenningen.
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Sy rett søm
 Søm: MODUS 1: 1

  MODUS 2: 01
 Trådspenning:  2 til 6
 Syfot:  Sikksakk-syfot

• Sy fra kanten av et tykt stoff
Med den sorte tasten  på sikksakksyfoten låses foten i vann-
rett stilling. 

Dette er nyttig nå du starter å sy fra den bakre kanten av et tykt 
stoff  eller syr over en søm. 

Senk nålen ned i stoffet på det punktet du vil starte å sy. 

Senk foten mens du trykker på den sorte tasten . 

Foten låses i vannrett stilling for å hindre at den glir.

Tasten løses automatisk etter at noen sting er sydd.

 Sort tast
 Tykt stoff

• Systart
Løft syfoten og plasser stoffet ved siden av en sømlinjalstrek på 
stingplaten (oftest 5/8˝ (1,6 cm)). Senk nålen ned på startpunk-
tet. Senk syfoten og dra trådene bakover. Start maskinen. Skyv 
stoffet forsiktig langs sømlinjalstreken slik at stoffet automatisk 
trekkes fremover.

• Syslutt
For å feste slutten på en søm, må du trykke på tilbakesømstas-
ten  og sy flere tilbakesting. Trykk på trådknivtasten  for å 
klippe trådene. 

 Tilbakesømstast
 Trådknivtast

Hev syfoten igjen.

For å klippe tykkere tråder må du bruke trådkniven  på topp-
laten. 

 Trådkniv

ENKEL SØM

• Snu i rett vinkel
Ved sying med lik avstand fra kanten når du syr en kurve med 
stoffkanten på 5/8˝-sømføringen, må du stanse maskinen når 
forkanten av stoffet når hjørnelinjalstrekene  og så heve syfo-
ten. Drei stoffet 90° mot klokkeretningen, senk syfoten og 
begynn å sy i den nye retningen. 

 Hjørneføring
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• Tilpasse nålposisjonen
Nålposisjonen kan tilpasses for rettsømmønster 01 til 03, 07 
(modus 1 og 2), 11 (modus 2) og 01 til 03 samt 59 til 60 (modus 
3). 

Trykk på stingbreddetasten  for å endre nålposisjo-
nen. 

Trykk på tasten  for å bevege nålen mot høyre . 

Trykk på tasten  for å bevege nålen mot venstre . 

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

• Tilpasse stinglengden
Trykk på stinglengdetasten  for å endre stinglengden. 

Trykk på tasten  for å redusere stinglengden. 

Trykk på tasten  for å øke stinglengden. 

Stinglengden kan stilles inn mellom 0,0 og 5,0.

• Stingplate
Sømlinjalstreken på stingplaten og griperbanedekselet gjør det 
lettere å måle sømmonnet. Tallene på stingplaten angir avstan-
den mellom mellomste nåleposisjon   og stoffkanten . 

 Midtre nålposisjon
 Stoffkant

Avstand
(cm)

Tall

Avstand
(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 fremre sømføringene  er merket med  1/8˝, 3/8˝ og 5/8˝ 
fra den mellomste nålposisjonen. 

  Fremre sømføringer

MERK:

4,0 er maks. stinglengde under tilbakesying selv om stin-
glengden f.eks. ble innstilt på 5,0. 
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Trådfesting
 Søm: Modus 1: 7

  Modus 2: 07
 Trådspenning:  2 til 6
 Syfot:  Sikksakk-syfot
 Tilbakesømstast

Med denne sømmen kan begynnelsen og slutten av sømmen 
sys med tilbakesøm.

Trykk en gang på tilbakesømstasten  når du nærmer deg 
slutten av sømmen. Maskinen syr fire tilbakesting, fire forover-
sting og stanser så automatisk.

Festesting
 Søm: Modus 2: 11
 Trådspenning: 2 til 6
 Syfot: Sikksakk-syfot
 Tilbakesømstast

Dette stinget brukes når en et usynlig festesting er nødvendig.

Senk nålen nær stoffets forkant.

Maskinen syr flere festesting på dette stedet og fortsetter så å 
sy rett frem.

Når du trykker på tilbakesømstasten  på slutten av sømmen, 
syr maskinen flere festesting på dette stedet og stanser så 
automatisk. 

Forsterket rettsøm
 Søm:  MODUS 1: 3

  MODUS 2: 03
  Trådspenning:  2 til 6
 Syfot: Sikksakk-syfot

Rett søm
 Søm: Modus 1: 1 eller 2

  Modus 2: 01 eller 02
 Trådspenning:  2 til 6
 Syfot:  Sikksakk-syfot

For å sy klær, sette inn glidelåser osv.

Denne stabile og varige sømmen anbefaler vi når elastisitet og 
stabilitet er nødvendig. Dette for å sikre komforten og lang 
levetid. Brukes til å forsterke områder slik som forsterknings- og 
ermehullsøm.Den egner seg også til ekstra forsterkning ved 
sying av gjenstander slik som ryggsekker.

Mønster 02 brukes til å sy tynne stoffer. 
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Strekksøm
 Søm:  MODUS 1: 4

  MODUS 2: 04 eller 12
 Trådspenning:  3 til 6
 Syfot:  Sikksakk-syfot

Ny skulptursøm
 Søm: MODUS 3: 03
 Trådspenning: 3 til 6
  Syfot: Satengsømfot

Skulptursøm
 Søm: MODUS 3: 02
 Trådspenning: 3 til 6
 Syfot: Satengsømfot

For stikninger og kanting av design. 

Sy sakte mot kantene.

Denne sømmen brukes til å sy stikninger og kantinger for å 
oppgradere utseendet på et design. 

Denne sømmen er en smal strekksøm hvor det ikke oppstår 
rynker ved strikket stoff eller skråsømmer, mens sømmen kan 
trykkes flat.
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• Tilpasse stinglengden
Trykk på stinglengdetasten  for å endre stinglengden 

. 

Trykk på tasten  for å redusere stinglengden . 

Trykk på tasten  for å øke stinglengden . 

Stinglengden kan stilles inn mellom 0,2 og 5,0.

Sikksakk er ett av de mest nyttige og mangfoldige stingene.

Det kan brukes til overkasting, stopping, påsetting av applike-
ringer og også som dekorsøm.

Sikksakk
 Søm: Modus 1: 5

  Modus 2: 05 eller 13
 Trådspenning: 2 til 6
 Syfot: Sikksakk-syfot

• Tilpasse stingbredden
Trykk på stingbreddetasten  for å endre stingbredden 

. 

Trykk på tasten  for å minske stingbredden . 

Trykk på tasten  for å øke stingbredden . 

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

MERK:

Ved sying av elastiske stoffer slik som strikket stoff, jer-
sey- eller tricotstoffer må du bruke fôr.

 Stingbredden til mønster 05 kan endres uten å endre den 
midtre nålposisjonen (M). 

 Stingbredden til mønster 13 kan endres uten å endre den 
høyre nålposisjonen (R). 
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Sydd sikksakk
 Søm: MODUS 1: 6

  MODUS 2: 06
 Trådspenning: 3 til 6
 Syfot: Sikksakk-syfot

Dette stinget blir brukt til overkasting av sømmene på synte-
tiske og andre stoffer som har en tendens til å rynke.Stinget 
egner seg også veldig godt til utbedringer og lapping av revner.

Plasser stoffet slik at det oppstår en søm på 1,5 cm (5/8˝). 
Skjær bort overflødig stoff rett ved siden av stingene. Pass da 
på at stingene ikke kuttes. 

Dette stinget brukes til å sy og kaste over stoffkanter i en og 
samme operasjon. Bruk dette stinget når sømmene ikke må 
åpnes flatt. 

Legg og sy stoffkanten ved siden av den svarte styringen. 

Overlocksting
 Søm: MODUS 1: 8

  MODUS 2: 08
 Trådspenning: 3 til 7
 Syfot:  Overlockfot

MERK:

Stingbredden må stilles inn mellom 4,5 og 7,0. 
Vi anbefaler nålen med blått hode for stretchmaterialer. 
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Dette stinget kan brukes til å sy stoffer som har lett for å frynse, 
f.eks. lin og gabardin. 

Sy to sikksakkrekker samtidig over kanten for å sikre at søm-
mene ikke vikler seg sammen. 

Tilpass trådspenningen slik at over- og undertråden løper 
sammen på stoffkanten. 

Dobbelt overlocksting
 Søm: MODUS 2: 15
 Trådspenning: 3 til 7
  Syfot:  Overlockfot

MERK:

Stingbredden må stilles inn mellom 4,5 og 7,0. 
Vi anbefaler nålen med blått hode for stretchmaterialer. 

Maskesøm
 Søm:  MODUS 2: 14
 Trådspenning:  3 til 6
 Syfot:  Sikksakk-syfot

Plasser stoffet slik at det oppstår en søm på 1,5 cm (5/8˝). 
Skjær bort overflødig stoff rett ved siden av stingene. Pass da 
på at stingene ikke kuttes. 
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Sette inn glidelås
 Søm:  MODUS 1: 1
 Trådspenning:  1 til 4
 Syfot: Sikksakk-syfot

  Glidelåsfot E

• Feste glidelåsfoten
Sett stiften  på glidelåsfoten inn i sporet  i syfotholderen. 

For å sy venstre glidelåsside festes glidelåsfoten med høyre 
side av stiften . 

For å sy høyre glidelåsside festes glidelåsfoten med venstre 
side av stiften . 

 Spor
 Stift
 Sy venstre side
 Sy høyre side

• Klargjøre stoffet
Legg 1 cm (3/8˝) til lengden på glidelåsen. Dette er åpningens 
totale størrelse.

 Forsiden av stoffet
 3/8˝ (1 cm) 
 Åpningsstørrelse
 Glidelåslengde
  Glidestykke
 Glidelåstenner
 Glidelåsbånd
 Baksiden av stoffet
 Enden på åpningen

Legg forsidene på stoffet mot hverandre og sy til enden av gli-
delåsåpningen. Ta hensyn til et sømmonn på 2 cm (13/16˝). 
Snu stinget for å feste sømmen. 

Fest sikksakkfoten og heft fast langs glidelåsåpningen med 
stinglengde 4,5. 

 13/16˝ (2 cm)
 Glidelåsåpning (tråkling)
 Snu systingene
 Enden på åpningen
 Søm

MERK:

For tråkling må trådspenningen reduseres til 1.

• Systart
 Brett opp øvre sømmonn. Brett nedre sømmonn bakover for 

å lage en fold på 0,3 cm (1/8˝).Posisjoner glidelåstennene 
ved siden av folden og fest med en nål.

 Nederste stoffet
 Enden på glidelåsåpningen
 Glidelåstenner
 1/8˝ (0,3 cm) 
 Feil side av det øverste stoffet
 Åpningsstørrelse
 Fald
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 Fest glidelåsfoten på høyre side med en nål. Sy fra enden 
av glidelåsåpningen gjennom alle lagene, og styr glide-
låstennene langs fotkanten.

 Stans maskinen med en avstand på 5 cm (2˝) fra foten til 
glidestykket på glidelåsbåndet. Hev syfoten igjen.Åpne 
glidelåsen, senk foten og sy resten av sømmen.

  Glidestykke
 2˝ (5 cm)

 Lukk glidelåsen og åpne det øverste stoffet flatt over glide-
låsen. Tråkle sammen stoffet og glidelåsbåndet.

 Tråkling

 Fjern foten og fest den med en stift på venstre side. Sy 
bakover 1 cm (3/8˝) over enden på åpningen. Drei stoffet 
90 grader, og sy gjennom plagget og glidelåsbåndet.

 Bakoversting

 Stans maskinen med en avstand på 5 cm (2˝) fra foten til 
glidestykket på glidelåsbåndet. Hev syfoten igjen.Fjern 
tråklestingene. 

 Tråkling

 Åpne glidelåsen, senk foten og sy resten. Fjern så tråklin-
gen på det øverste stoffet.
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Blindsting
 Søm: MODUS 1: 9

  MODUS 2: 09 eller 16
 Trådspenning: 1 til 4
 Syfot: Blindstingfot

  Brett opp en fald med baksiden av stoffet for å få et monn 
på 0,4 til 0,7 cm (1/4˝ – 7/16˝). 

 Baksiden av stoffet
 1/4˝ til 7/16˝ (0,4 til 0,7 cm) 

 (1) Ved tunge stoffer med en tendens til å rynke seg, må 
skjærekanten først kastes over. 

 (2) På lette stoffer brettes falden inn under stoffet.

  Plasser stoffet slik at nålen stikker rett gjennom foldekan-
ten når den kommer ut over yttersiden på venstre side. 
Senk syfoten.

 Drei på styreskruen for å rette styringen inn mot brette-
kanten. Skyv og sy folden langs styringen. 

 Fald
 Styring
 Styreskrue

 Åpne stoffet når syingen er ferdig. 

Tilpasse nålposisjonen
Trykk på tasten for tilpassing av stingbredden  for å 
endre nålposisjonen. 

(1) Trykk på tasten  for å bevege nålen mot høyre. 

(2) Trykk på tasten  for å bevege nålen mot venstre. 

På LCD-displayet blir avstanden mellom styringen og venstre 
nålposisjon vist i millimeter. 

Nålposisjonen kan stilles inn mellom 0,0 og 1,2. 

Verdien angir avstanden mellom venstre nålposisjon og styrin-
gen. 

  Venstre nålposisjon

   Styring

MERK:

Nålposisjonen kan endres, men stingbredden forandres 
ikke. 

MERK: 

Hvis nålen trenger for langt igjennom på baksiden, blir 
stinget synlig på forsiden av stoffet.
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Brosøm
Mønster nr. 59 til nr. 62 i modus 3 er forlengelsessting som 
brukes til å føye til rette sting etter et stingmønster. 

Forlengelsessting nr. 61 og nr. 62 overtar stinglengden og nål-
posisjonen til et tidligere mønster i den programmerte mønster-
kombinasjonen. Nærmere informasjon om forlengelsessting 
finner du på side 57. 

Eksempel: Føye til 2 rette sting etter et stingmønster. 

 Velg mønster 09 (modus 2). 
 Trykk på lagringstasten. 
 Mønster 09 ble lagret. 

 Velg mønster 61 (modus 3). 
 Trykk på lagringstasten. 
 Mønster 61 (2 rette sting) ble lagret. 

 To rette sting føyes til mellom blindstingene. 

Sy i knapper
 Søm:  MODUS 1: 5

  MODUS 2: 05
 Trådspenning: 3 til 7
 Syfot:  Knappisyingsfot
 Transportør: Senket

 Senk transportøren. 
 Still inn hastighetsregulatoren på en lavere hastighet. 

 Stikk den bakerste stiften på foten inn i det bakerste sporet 
på syfotholderen. 

 Bakre stift
 Bakre spor

 Hold fast syfotløfteren med fingeren, og senk den sakte og 
forsiktig for å få på plass foten. 

 Legg en knapp på stoffet, og senk nålen ned i venstre 
knapphull ved å dreie på håndhjulet. 

 Senk foten for å holde knappen i posisjon og rett samtidig 
inn knappen. 

 Drei håndhjulet slik at nålen senkes ned i høyre knapphull. 
Tilpass stingbredden ved behov.

 Sy flere sting. 
 Kutt tråden når du har sydd. La det være igjen 3˝ til 4˝ av 

tråden nær stoffet. 
 Bruk en synål til å dra overtråden bakover på stoffet og knyt 

fast trådene. 
 Når knappen er sydd fast, må transportøren heves for nor-

mal sying.

  FORSIKTIG:

Slå av hovedbryteren før du bytter syfot. 
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Feste strikk
 Søm:  MODUS 2: 18
 Trådspenning: 3 til 7
 Syfot:  Satengsømfot

* Stingmønster 06 i modus 2 kan også brukes. 

Del inn strikken i fire deler og merk dem. Fordel disse fire 
delene på de midtre sømmene foran, de midtre sømmene bak 
og sidesømmene, og fest strikken til stoffet med knappenåler.

Plasser strikken under foten, og sy den fast mens den samtidig 
blir strukket.
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MERK:

 • For å sy knapphull 22 til 27 går man fram på samme 
måte som ved kvadratiske knapphull (se side 41 - 42). 

 • Størrelsen på et knapphull bestemmes automatisk ved 
at knappen legges på baksiden av knapphullsfoten.

 • Knappholderen på foten har plass til en knapp med en 
diameter opp til 2,5 cm (1˝).

 • Noen ganger må man endre knapphullstørrelsen for å 
tilpasse det til tunge eller bestemte materialer og trå-
der.

 • Lag et testknapphull på en stoffprøve for å kontrollere 
innstillingene.

 • Plasser knappen på stoffprøven, og marker den øvre 
og nedre kanten for å bestemme posisjonen til knapp-
hullet på stoffet.

 • Bruk fôr på elastiske stoffer. 

Forskjellige knapphull og hvordan de bru-
kes

 Standard knapphull
Dette kvadratiske knapphullet brukes vanligvis for middels 
tykke til tykke stoffer. Størrelsen på knapphullet bestemmes 
automatisk ved at man legger en knapp i knapphullsfoten. 

 Rundknapphull
Dette knapphullet brukes på tynne til middels tykke stoffer, 
spesielt bluser og barneklær. 

 Knapphull for tynne stoffer
Dette knapphullet er avrundet i begge ender og brukes til 
tynne, fine stoffer slik som silke. 

 Øyeknapphull
Øyeknapphull brukes som regel på middels tykke til tykke stof-
fer. Det egner seg også til store og tykke knapper.

 Stretchknapphull
Dette knapphullet egner seg til strikket stoff. Det kan også bru-
kes som dekorknapphull.

 Heirloomknapphull
Ligner et knapphull sydd for hånd, ideelt til stoffer som brukes 
til gammeldags søm eller til moteartikler. 

 Knapphull for rett søm
Knapphull for frihåndssøm av knapphull, for lommeåpninger, 
forsterkning av knapphull, spesielt til knapphull i lær og kunst-
lær.
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Standard knapphull
 Søm:  MODUS 1: 0

  MODUS 2: 10
 Trådspenning: 1 til 5
 Syfot:  Knapphullsfot
  Knapphullhendel

• Sy
 Trykk på tasten for "nålstopp oppe/nede" for å heve nålen. 

Sett inn knapphullsfoten slik at stiften  låser seg i sporet 
 på syfotholderen. 

 Spor
 Stift

MERK:

Hvis knappen er veldig tykk, må du lage et prøveknapp-
hull på en stoffprøve.
Hvis det er vanskelig å få knappen til å passe gjennom 
knapphullet, kan knapphullet forlenges ved å dra knapp-
holderen litt tilbake. Det forlenger knapphullet.

 Dra knappholderen  bakover, og legg knappen på den. 
Trykk knappholderen sammen og mot knappen.

  Dra knapphullhendelen  så langt ned som mulig. 
  Knapphullhendel

 Legg stoffhjørnet inn under foten. Trykk to ganger på tasten 
for "nålstopp oppe/nede". Ta ut stoffet mot venstre for å 
trekke overtråden gjennom åpningen i foten. Plasser stoffet 
under foten, og senk nålen på startpunktet for knappehulls-
markeringen . Senk så knapphullsfoten. 

 Knappehullsmarkering
  Startpunkt

 Knappholder
 Ekstra spalte

MERK:

Kontroller at det ikke oppstår en spalte  mellom glide-
stykket og stopperen. Ellers blir ikke knapphullet sydd i 
ønsket posisjon. 

  Glidestykke
 Stopper
 Ingen spalte
  Sømspalte
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 Start maskinen for å sy knapphullet. Knapphullet sys auto-
matisk.Maskinen starter og utfører de første stingene 
langsomt. 

 Deretter syr maskinen bakre festesting og høyre side.

 Maskinen syr det fremre festestinget og stanser så auto-
matisk med nålen i øvre posisjon. Maskinen kutter trådene 
på slutten av syingen når trådknivsymbolet vises på 
LCD-displayet. 

MERK:

Hvis du begynner å sy knapphullet uten å senke knapp-
hullhendelen, viser LCD-displayet meldingen "bL" og 
knapphullhendelsymbolet  blinker . Senk knapphull-
hendelen og start så maskinen på nytt. 

 Fjern stoffet og stikk en knappenål  inn rett under feste-
stinget på begge ender for å unngå at du skjærer opp 
stingene. Kutt opp åpningen med en sømspretter . 

 Stift
  Sømspretter

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

  Knapphullhendel
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• Tilpasse stingtettheten
Trykk på stinglengdetasten  for å endre stingtettheten. 

Trykk på tasten  for å sy et tettere knapphullsting . 

Trykk på tasten  for å sy mindre tette knapphullsting . 

Stingtettheten kan være mellom 0,2 og 0,8 avhengig av valgt 
knapphull.

Standardinnstillingen er "0,4". 

• Tilpasse stingbredden
Trykk på stingbreddetasten  for å tilpasse stinget. 

Trykk på tasten  for å minske knapphullsbredden . 

Trykk på tasten  for å øke knapphullsbredden . 

Stingbredden kan være mellom 2,5 og 7,0 avhengig av valgt 
knapphull.

Standardinnstillingen er "5,0". 

Tilpasse stingbredde og -tetthet for knapp-
hull

Rundknapphull
 Søm: MODUS 2: 22
 Trådspenning: 1 til 5
 Syfot: Knapphullsfot

Knapphull for tynne stoffer
 Søm: MODUS 2: 23
 Trådspenning: 1 til 5
 Syfot: Knapphullsfot

Syprosessen er den samme som for standard knapphull.Sting-
bredden kan variere mellom 2,5 og 5,5.

Mer informasjon om å endre stingbredden eller -tettheten finner 
du i avsnittet ovenfor. 

Syprosessen er den samme som for standard knapphull.Sting-
bredden kan variere mellom 2,5 og 5,5.

Mer informasjon om å endre stingbredden eller -tettheten finner 
du i avsnittet ovenfor. 
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Øyeknapphull
 Søm: MODUS 2: 24
 Trådspenning: 1 til 5
 Syfot: Knapphullsfot

Syprosessen er den samme som for standard knapphull.Åpne 
knapphullet med en sømspretter og en hulltang . 

  Hulltang

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

Mer informasjon om endring av stingbredden eller -tettheten 
finner du på side 43, 

* Hulltangen er ekstrautstyr. 

Stretchknapphull
 Søm: MODUS 2: 25
 Trådspenning: 1 til 5
 Syfot: Knapphullsfot

Maskinen syr først fremre regels og venstre side.

Maskinen syr bakre regels, høyre side og stopper så automa-
tisk.

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

Stingtettheten kan variere mellom 0,5 og 1,0.

Mer informasjon om endring av stingbredden eller -tettheten 
finner du på side 43, 

Heirloomknapphull
 Søm: MODUS 2: 26
 Trådspenning: 1 til 5
 Syfot: Knapphullsfot

Maskinen syr først fremre regels og venstre side.

Maskinen syr bakre regels, høyre side og stopper så automa-
tisk.

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

Stingtettheten kan variere mellom 0,5 og 2,5. 

Mer informasjon om endring av stingbredden eller -tettheten 
finner du på side 43, 
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Knapphull med innleggstråd
 Søm: MODUS 1: 0

  MODUS 2: 10
 Trådspenning: 1 til 5
 Syfot: Knapphullsfot

 Bruk samme fremgangsmåte som for et standard knapp-
hull. Tilpass stingbredden til tykkelsen på tråden du bru-
ker.Med løftet knapphullsfot: Hekt innleggstråden inn på 
sporen  på baksiden av knapphullsfoten. 

 Dra endene under knapphullsfoten mot deg slik at de ikke 
lenger er synlige. Hekt innleggstråden inn i tennene  på 
forsiden av knapphullsfoten slik at den festes. 

 Stikk nålen ned i klesplagget der knapphullet skal begynne, 
og senk foten. 

 Spore
 Tenner

 Start maskinen og sy knapphullet. Begge sider av knapp-
hullet og festestingene sys over innleggstråden.Ta stoffet 
bort fra maskinen og kutt bare sytrådene.

  Overtråd

  Dra i den løse enden av innleggstråden for å feste den. 
Træ enden på hver tråd i en synål. Dra så de to trådene på 
baksiden av stoffet og knyt dem sammen.

MERK:

Kutt innleggstråden på begge sider når de er festet til 
stoffet og ikke lenger kan gli.
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• Tilpasse stoppefeltets jevnhet
Korriger ujevnheter som følger:

Trykk på stinglengdetasten  for å tilpasse jevnheten. 

Hvis høyre side av stoppingen er lavere enn venstre side, tryk-
ker du på tasten  for å jevne stoppefeltet. 

Hvis venstre side av stoppingen er lavere enn høyre side, tryk-
ker du på tasten  for å jevne stoppefeltet. 

Stoppesting
 Søm: MODUS 2: 28
 Trådspenning: 3 til 6
 Syfot: Knapphullsfot

• Systart
 Dra knappholderen  bakover. 
 Legg klesplagget under foten. Trykk to ganger på tasten 

for "nålstopp oppe/nede". Skyv stoffet mot venstre for å 
dra begge trådene under foten.

 Senk syfoten. Start maskinen. Maskinen syr festestinget, 
16 stopperader, et nytt festesting og stanser deretter auto-
matisk.

 Snu stoffet og sy i den andre retningen. 
 Maskinen kutter trådene automatisk på slutten av syingen 

når trådknivsymbolet vises på LCD-displayet (se side 13). 
 Knappholder
  Startpunkt
 3/4˝ (2 cm)
 9/32˝ (0,7 cm)

• Sy kort stoppefelt
For å sy et stoppefelt som er kortere enn 2 cm (3/4˝), må man 
først stanse maskinen etter å ha sydd den nødvendige lengden 

 og deretter trykke på tilbakesømstasten . 

Dermed er den nødvendige lengden  innstilt. 

Start maskinen på nytt og fortsett å sy til maskinen automatisk 
stanser.

 Tilbakesømstast
 Nødvendig lengde
  Startpunkt

• Sy stoppefelt i samme størrelse
Start ganske enkelt maskinen for å sy et stoppefelt i samme 
størrelse.
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Regels
 Søm: MODUS 2: 29
 Trådspenning: 3 til 6
 Syfot: Satengsømfot

Regelsen brukes til å forsterke lommer, forsterkninger og belte-
stropper som krever ekstra stabilitet.

• Systart
Start maskinen og sy til den automatisk stanser. Maskinen syr en 
1,5 cm (5/8˝) lang regels.

 5/8˝ (1,5 cm)
Maskinen kutter trådene automatisk på slutten av syingen når 
trådknivsymbolet vises på LCD-displayet (se side 13). 

• Sy kort regels
 * Still inn hastighetsregulatoren på en lavere hastighet.

For å sy en regels som er kortere enn 1,5 cm (5/8˝), må man 
først stanse maskinen etter å ha sydd den nødvendige lengden 

 og deretter trykke på tilbakesømstasten . 

Dermed er den nødvendige regelslengden  innstilt. 

Start maskinen på nytt og fortsett å sy til maskinen automatisk 
stanser.

 Nødvendig lengde
 Tilbakesømstast
 Regelslengde
  Startpunkt

• Sy regels i samme størrelse
Start ganske enkelt maskinen for å sy en regels i samme stør-
relse.

Hull
 Søm: MODUS 2: 30
 Trådspenning:  1 til 4
 Syfot:  Satengsømfot

Hullet brukes til beltehull etc.

• Systart
Fest satengsømfoten.

Start maskinen. Maskinen stanser automatisk når den er ferdig.

Maskinen kutter trådene automatisk på slutten av syingen når 
trådknivsymbolet vises på LCD-displayet (se side 13). 

Åpne hullet med en syl, hulltang eller en spiss saks.

• Tilpasse formen på hullet
Korriger formen på hullet som følger:

Trykk på stinglengdetasten  for å tilpasse formen. 

Når hullet åpner seg , trykker du på tasten  for å korrigere 
hullformen. (L1–L2)

Hvis hullet overlappes , trykker du på tasten  for å korrigere 
hullformen. (L4–L5)

MERK:

Formen kan tilpasses fra L1 til L5 (standardinnstilling er 
L3) .
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Vari-overlock
 Søm: MODUS 2: 17
 Trådspenning:  6 til 8
 Syfot: Satengsømfot

Bruk et lett stoff (f.eks. tricot). Brett stoffet som vist og sy i fol-

den. Nålen skal stikke veldig lite ut av brettekanten for å lage 
en kant med muslingsøm. Kanskje må trådspenningen økes 
noe.

Når du syr muslingsøm, bør avstandene mellom radene være 
minst 1,5 cm (5/8˝). Muslingsøm kan også sys i ønsket retning 
på strikket stoff eller mykt, silkeaktig vevd stoff.

DEKORSØM

Applikering
 Søm: MODUS 3: 04
 Trådspenning:  1 til 4
 Syfot:  Satengsømfot
 Syfottrykk:  3

Legg en applikering på stoffet, og fest den, eventuelt med knap-
penål.

• Redusere syfottrykket 
Når du syr, må stoffet skyves slik at nålen stikker ned i stoffet 
langs den ytre kanten på applikeringen.

 Applikering
 Ytterkant

Når du syr rundt et hjørne, må du stanse maskinen med nålen i 
ytterkanten av applikeringen. 

Hev syfoten og drei stoffet rundt nålen for å endre syretningen. 

• Tilpasse stingbredden
Velg mønster 04 i modus 3. 

Trykk på stingbreddetasten  for å endre stingbredden. 

Trykk på tasten  for å minske stingbredden . 

Trykk på tasten  for å øke stingbredden . 

Stingbredden varierer avhengig av den midtre nålposisjonen . 

 Stingbredde (3,5)
 Stingmønster 04 (mindre stingbredde)
 Stingmønster 04 (større stingbredde)
 Midtre nålposisjon

(A) Stingmønster 10 har en fast venstre nålposisjon. Når man 
endrer stingbredden, endres også høyre nålposisjon seg. 

(B) Stingmønster 04, 05 og 06 har en fast midtre nålposisjon. 
Stingbredden endres symmetrisk. 

(C) Stingmønster 07, 08 og 09 har en fast høyre nålposisjon. 
Når man endrer stingbredden, endres venstre nålposisjon 
seg. 

(A) (B) (C)
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Sy i legg
 Søm: MODUS 1: 2

  MODUS 2: 02
 Trådspenning: 1 til 4
 Syfot: Blindstingfot

Brett sammen stoffet med de venstre sidene. 

Legg stoffet slik at nålen stikker 0,1 til 0,2 cm (1/16˝) ned i folde-
kanten, og senk så foten. 

Vri styringsskruen og skyv styringen ved siden av falden. Skyv 
foldekanten langs styringen mens du syr. 

 Brettekant
 Styreskrue
 Styring
 0,1 til 0,2 cm

Åpne stoffet og trykk leggen over til en side. 

Rynke
 Søm: MODUS 3: 17
 Trådspenning: 3 til 6
 Syfot: Satengsømfot

  Åpen broderifot F2

Rynker er et fint pynteelement på barneklær eller damebluser.

Velg et mykt og lett stoff, f.eks. batist, gingham eller challis. 
Klipp stoffet tre ganger så bredt som den bredden du trenger. 
Still inn stinglengden på "5,0", reduser trådspenningen til 0 og 
sy rette stinglinjer i en avstand på 1,0 cm (3/8˝) langs området 
som skal rynkes. 

Knyt trådene langs den ene kanten . Dra ut undertråden fra 
den andre siden for å fordele rynkene  jevnt. Sy rynkestin-
gene mellom de rynkede radene.

MERK:

Før du begynner å sy må du dra undertråden oppover og 
dra en 10 til 15 cm (4˝ til 6˝) lang trådende bakover. 

Dra ut de rette stingene.

 Side med knuter
 Rynker

Muslingsøm
 Søm: MODUS 3: 31
 Trådspenning: 3 til 6
 Syfot:  Sikksakk-syfot

* Stingmønster 47 eller 57 i modus 3 kan også brukes. 

Sy ca. 1 cm (3/8˝) fra stoffkanten.

Klipp på utsiden av stingene som vist. Pass på at trådene ikke 
klippes over.
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Frihåndssøm
 Søm:  MODUS 3: 38
 Trådspenning: 3 til 6
 Syfot:  Satengsømfot

  Åpen broderifot F2
*Stingmønster 37 i modus 3 kan også brukes. 

En forhåndsprogrammert frihåndssøm er en rask og enkel måte 
å sy stikninger på små flater.

Legg fyllmaterialet (vatteringen) mellom det øverste og underste 
stoffet.

Sy sammen patchworkdeler
 Søm: MODUS 3: 01 og 28
 Trådspenning: 3 til 6
 Syfot Sikksakksyfot

 Legg forsidene av patchworkdelene mot hverandre. Velg 
mønster 01 i modus 3. Sy et nøyaktig sømmonn på 0,6 cm 
(1/4˝).

 
 Baksiden av stoffet
 Forsiden av stoffet

 Velg mønster 28 i modus 3. 

 Stryk sømmonnet flatt for å åpne det. Sy stingmønster 28 
på forsiden av plagget midt over sømlinjen. * Stingmønster 
40 til 46 eller 48 i modus 3 kan også velges. 

Vinkelskala på stingplaten

Ved hjelp av de enestående vinkelskalaene på stingplaten er det 
lett å sy patchworkdeler sammen i de vinklene man ønsker, uten 
markeringer. 

På vinkelskalaene er vinklene 45, 60, 90 og 120 grader markert. 
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Fagottsøm
 Søm:  MODUS 3: 21
 Trådspenning: 3 til 6
 Syfot:  Satengsømfot

* Stingmønster 22, 46, 48 i modus 3 kan også brukes. 

Bruk denne sømmen for å sy samme to stoffer for å lage et 
hullsømutseende og gjøre designet mer interessant.

Brett ned hver enkelt stoffkant 1,5 cm (5/8˝) og trykk sammen. 
Fest de to kantene med en avstand på 0,3 til 0,4 cm (1/8˝) på 
papir eller forsvinningsstoff. Sy sakte og skyv stoffet slik at nålen 
når den brettede kanten på begge sider.

Ta av papiret når du har sydd.

 0,3 til 0,4 cm (1/8˝)
 Papir

Satengsøm
 Søm:  MODUS 3: 58
 Trådspenning: 3 til 6
 Syfot:  Satengsømfot

  Åpen broderifot F2
* Stingmønster 54 til 57 i modus 3 kan også brukes. 

For å oppnå best mulig syresultat bør du bruke en stabilisering 
på baksiden av stoffet når du bruker strech eller elastiske stoffer.

Trykk på tasten for "automatisk sying" for å stanse etter 
gjennomført stingmønster. 
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Sy frynser
 Søm: MODUS 3: 04
 Trådspenning:  3 til 6
 Syfot:  Satengsømfot

Frynser setter et ekstra preg på duker og sjal. Velg et fast fiber-
tekstil som f.eks. lin som det er lett å dra ut tråder på.

 Klipp stoffet forsiktig i mønsteret. Fjern en enkelt tråd fra 
det stedet hvor frynsene skal begynne.

Hullsøm
 Søm: MODUS 3: 04
 Trådspenning: 3 til 6
 Syfot:  Satengsømfot

For hullsøm brukes samme metode som når man syr frynser. 
Velg et fast fibertekstil som f.eks. lin som det er lett å dra ut 
tråder på.

 Klipp stoffet forsiktig i mønsteret. Bestem bredden på hull-
sømmen, og dra ut en tråd i hver ende.

 Sy langs venstre side og skyv stoffet samtidig slik at stin-

 Sy langs venstre side slik at stingene på høyre side går 
utenfor stoffet. 

 Fjern alle overskytende tråder til høyre ved siden av stin-
gene slik at det dannes frynser. 

gene på høyre side faller utenfor. Drei stoffet 180° når ven-
stre side er sydd. Sy langs den andre siden.

 Dra ut trådene mellom sømmene. 
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Korssting
 Søm: MODUS 3: 33
 Trådspenning: 3 til 6
 Syfot: Satengsømfot

  Åpen broderifot F2
Med dette mønsteret kan man sy et korsstingdesign dobbelt så 
raskt som når man syr for hånd.

* Når du trykker på tasten for "automatisk sying" før du begyn-
ner å sy, syr maskinen en korsstingenhet og stanser så auto-
matisk.

Bruk et tett vevd stoff med toskaftbinding som bakgrunnsstoff, 
f.eks. lin eller ullflanell. Ved valg av et lett stoff må du bruke et 
forsvinningsstoff som forsterkning.

Tilpass stingbredden og -lengden til det ønskede mønsteret.

Finn midten av designet, eller bestem startpunktet dersom 
designet er en kanting.

Tell korsstingene fra midten og oppover, og programmer tallet. 
Start og stopp syingen med tasten for "automatisk sying".

DEKORSØM
 Søm: MODUS 3: 70
 Innstillingshjul for trådspenning: 3 til 6
 Syfot: Satengsømfot

  Åpen broderifot F2
* Stingmønster 64 til 90 i modus 3 kan også brukes. For å oppnå 
et best mulig syresultat må stoffet rettes inn og skyves forsiktig 

når man syr med dekorsøm.

Bruk et forsvinningsstoff ved behov.
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060201 03 04 05 12 13

14  17    18 19 20

01 02 03 05 17 21 23 24 25 26

28 31 32 33 37 42 43 45

47 48 51 52 54 56 57 58

  59 60  70  73 75  76  79   83 84 89

MERK:

Når du skal forandre syretningen løfter du nålen og dreier 
på stoffet. 
Hvis du trykker på tvillingnåltasten etter at du har valgt et 
stingmønster hvor man ikke skal bruke tvillingnål, blinker 
tvillingnålsymbolet i LCD-displayet og varselsignalet 
lyder. 
Stingmønstre kan ikke lagres i tvillingnålmodus. 
Bruk trådkniven på toppdekselet når du skal kutte trå-
dene. 
Bruk tynn tråd (nr. 60 eller høyere) når du skal sy med 
tvillingnål. 

• Systart
Bruk den ekstra trådsnelleholderen når du syr med tvillingnål. 

Bruk to trådsneller slik som vist. 

Dra begge trådene ut av snellene og træ fra punkt  til . 

Kontroller at de to trådene ikke vikles inn i hverandre. 

Slå på hovedbryteren og velg ønsket mønster. 

Trykk på tvillingnåltasten  og dra begge trådene til baksiden 
eller på venstre side av foten. 

Sy med tvillingnål
 Søm: MODUS 3: 54 (eksempel)
 Trådspenning:  3 til 6
 Syfot: Satengsømfot

  Åpen broderifot F2

MERK:

Når du skal sy mønster med tvillingnål, må du teste stin-
gene før du begynner å sy. 
Bruk sikksakksyfot eller satengsømfot til å sy med tvilling-
nål. 
Slå av maskinen før du skifter nål. 
Når du er ferdig med å sy med tvillingnål, må du bytte den 
ut med en enkeltnål igjen. 

MODUS 1, 2

MODUS 3

Stingmønster for sying med tvillingnål
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PROGRAMMERE MØNSTER OG BOK-
STAVER
Programmere automatisk festesting

Eksempel: Mønster nr. 54 (modus 3)

 Velg mønster 54 (modus 3). 
 Trykk på lagringstasten. 

 Velg mønster 92 (modus 3). 
 Trykk på lagringstasten. 

 Plasser stoffet og begynn å sy. 

Maskinen syr et festesting, stingmønster 54, et festesting og 
stanser. 



56

Programmere mønsterkombinasjon
Eksempel: Mønster nr. 56, 58 og 57 (modus 3)

 Velg mønster 56 (modus 3). 
 Trykk på lagringstasten, for å lagre stingmønster 56. 
 På LCD-displayet vises kun ett stingmønster.  Det lagrede 

stingmønsteret skyves til venstre side av displayet, markø-
ren blinker.

  Mønster 58 (modus 3). Trykk på lagringstasten. 

 Velg mønster 57 (modus 3). Trykk på lagringstasten. 

 Det sys en rekke mønsterkombinasjoner. Når du trykker på 
tasten for "automatisk sying"  mens du syr, syr maskinen 
det aktuelle mønsteret og et festesting og stanser så auto-
matisk. 

Programmere automatisk trådkniv 
Eksempel: Automatisk kutting av tråden med mønster nr. 56, 58 
og 57 (modus 3)

 Informasjonen for å skifte til stingmønster nr. 56, 58 og 57 
inneholder beskrivelse av trinnene  til  i avsnittet "Pro-
grammere mønsterkombinasjon" ovenfor. 

 Hold trådkuttetasten  inne til trådknivsymbolet vises på 
LCD-displayet. 

 Begynn å sy. Det sys en rekke mønsterkombinasjoner, og 
maskinen kutter trådene automatisk etter festestinget. 

MERK:

Det kan lagres opp til 50 stingmønstre. 
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Brosømmer
Mønster 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 brosting, som 
brukes til å legge inn rett søm mellom stingmønstrene. 

Brostingene nr. 61 og nr. 62 bruker stinglengden og nålposisjo-
nen til forrige mønster i den programmerte mønsterkombinasjo-
nen. 

Nålposisjonen og stinglengden for mønster nr. 59 (modus 3) og 
nr. 60 (modus 3) kan tilpasses. 

Nålposisjonen og stinglengden for mønster nr. 61 (modus 3) og 
nr. 62 (modus 3) kan tilpasses. Nålposisjon og stinglengde 
overtas uforandret fra forrige mønster. 

Eksempel: Mønster nr. 61 og 63 (modus 3)

 Velg mønster 63 (modus 3). 
 Trykk på lagringstasten. 
 Velg mønster 61 (modus 3). 
 Trykk på lagringstasten. 

 Begynn å sy. To rette sting  legges inn mellom stingmøn-
ster 63. 

MERK:

Bruk brosømmønster nr. 59 eller 60 hvis stinglengden fra 
forrige stingmønster er for liten (f.eks. satengsøm). 

• Slik legges et tomrom inn mellom mønstrene
Eksempel: Mønster nr. 57 (modus 91)

 Velg mønster 57 (modus 3). 
 Trykk på lagringstasten. 
 Velg mønster 91 (modus 3). 
 Trykk på lagringstasten. 
 Begynn å sy. 

Det legges inn et tomrom på ca. 5 mm mellom mønstrene. 

Tomrom (standard stinglengde)

Mønster nr. 91 (modus 3) 5 mm

Mønster nr. 97 (modus 4, 5 og 6) 2,5 mm

Mønster nr. 98 (modus 4, 5 og 6) 3,5 mm

Mønster nr. 99 (modus 4, 5 og 6) 5 mm

MERK:

Tomrom                kan stilles inn mellom 0,5 og 5,0 ved å tilpasse 
stinglengden. 
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Programmere speilvendt mønster
Eksempel: Mønster nr. 57 (modus 3) og mønsterets speilvending

 Velg mønster 57 (modus 3). Trykk på lagringstasten. 

 Velg mønster 57 (modus 3). 
 Trykk på speilvendttasten. Speilvendtsymbolet  vises på 

LCD-displayet. Trykk på lagringstasten. 

 Begynn å sy. Det sys en rekke mønsterkombinasjoner. 
 Trykk på tasten for "automatisk sying" . Maskinen syr det 

aktuelle mønsteret og avslutter syingen med et festesting. 

MERK:

Speilvendingen kan ikke brukes på følgende stingmønstre:

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

Alle stingmønstre. 

   91 92
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Sy mønsterkombinasjon fra begynnelsen av

Hvis du må stoppe å sy en mønsterkombinasjon og vil sy den en 
gang til, trykker du på lagringstasten for å sy mønsterkombina-
sjonen fra begynnelsen av. 

 Programmert mønsterkombinasjon. 
 Stopp å sy. 
 Trykk på lagringstasten. 
 Maskinen syr mønsterkombinasjonen fra begynnelsen av. 

Sy aktuelt mønster fra begynnelsen av
Hvis du har stanset en mønsterkombinasjon og ønsker å sy 
videre på det uferdige mønsteret, trykker du på speilvendttasten 
for å sy det sist sydde mønsteret fra begynnelsen av. 

 Programmert mønsterkombinasjon. 
 Stopp å sy. 
 Trykk på speilvendttasten. 
 Maskin begynner på begynnelsen av stingmønsteret som 

ble sydd sist. 
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Eksempel: Programmering av "Deppé"

 Trykk på modustasten for å skifte til modus 4. 

 Tast inn tallet 14 for å bruke stor bokstav "D". 
 Trykk på lagringstasten. 

 Legg inn tallet 41 for å taste inn liten bokstav "e". 
 Trykk på lagringstasten. 

 Legg inn tallet 52 for å taste inn liten bokstav "p". 
 Trykk på lagringstasten. 

 Legg inn tallet 52 for å taste inn liten bokstav "p". 
 Trykk på lagringstasten. 

 Trykk på modustasten for å skifte til modus 5. 
 Legg inn tallet 51 for å taste inn liten bokstav "é". 
 Trykk på lagringstasten. 

 Begynn å sy. 
 Det blir sydd en mønsterrekke. 

Programmere bokstaver
I modus 4, 5 eller 6 kan teksten programmers ved å legge inn 
tallene for bokstavene. 

Modus 4: Bokstaver/tall/symboler

Modus 5: Europeiske bokstaver med aksenttegn

Modus 6: Russiske (kyrilliske) bokstaver

MERK:

Nålen stanser etter sying av en mønsterrekke i øvre posi-
sjon. 
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Forminske bokstaver
Eksempel: For å forminske høyden på tegnet "  " til ca. 2/3 av 
opprinnelig størrelse. 

 Trykk på modustasten for å skifte til modus 4. 
 Tast inn tallet 22 for å velge stor bokstav "L". 
 Trykk på lagringstasten. 

 Tast inn tallet 85 for å velge bokstaven " ". 
 Trykk på tasten for å tilpasse stingbredden " ". 
 Stingbredden endres til 5,0. 
 Trykk på lagringstasten. 

 Tast inn tallet 32 for å velge stor bokstav "V". 
 Trykk på lagringstasten. 

 Tast inn tallet 15 for å velge stor bokstav "E". 
 Trykk på lagringstasten. 

 Det blir sydd en mønsterrekke. 
 Størrelsen på tegnet " " endres til ca. 2/3 av den opprinne-

lige størrelsen. 
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Vise lange tekster
Det vises alltid kun 3 tegn på LCD-displayet. 

Hvis ikke hele teksten vises, kan du trykke på markørtasten for 
å aktivere rulling. 

 Når du trykker på markørtasten, forskyves markøren, og 
teksten beveges mot venstre. 

 Når du trykker på markørtasten, forskyves markøren, og 
teksten beveges mot høyre. 

Slette og legge inn bokstaver (mønster)
Eksempel: Slette " " fra "L VE" og sette inn "O" i 
stedet for " "

 Trykk på markørtasten for å flytte markøren under bok-
staven " ". 

 Trykk på slettetasten. 

 Velg mønster 25 "O". 

 Trykk på lagringstasten. "O" settes inn mellom "L" og "V". 

MERK:

Pilene  indikerer at det finnes flere bokstaver i 
denne retningen. 
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Kopiere tegn (mønster)

Eksempel: Kopiere "2" i tallet "123"

 Flytt markøren under tegnet "2". 

 Trykk på lagringstasten for å kopiere tallet "2". 
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Stingtilpasning for programmert mønster
Stingbredden og -lengden for det programmerte stingmønsteret 
kan endres enhetlig eller individuelt. 

Eksempel: Enhetlig endring av stingbredden. 

 Skift til modus 3. 
 Velg mønster 67 (

67

). 
 Trykk på lagringstasten.

 Velg mønster 67 (
67

). 

 Trykk på speilvendttasten. 
 Trykk på lagringstasten. 

 Beveg markøren til høyre ved siden av mønsteret som ble 
programmert sist. 

 Trykk på stingbreddetasten for å endre stingbredden (5,0). 

 Det blir sydd en mønsterrekke. 
 Stingbredden for det programmerte mønsteret endres 

enhetlig. 

• Enhetlig nålposisjon
Nålposisjonen for det programmerte mønsteret varierer avhen-
gig av kombinasjonen:

 Enhetlig mot venstre når mønsteret kombineres med ven-
stre nålposisjon (

 70
) og midtre nålposisjon (

67

). 

 Enhetlig mot høyre når mønsteret kombineres med høyre 
nålposisjon (

67
 speilvendt) og midtre nålposisjon (

67
). 

 Enhetlig i midten når mønsteret kombineres med venstre 
nålposisjon (

 70) og høyre nålposisjon 
 (

67

 speilvendt). 

 Enhetlig i midten når mønsteret kombineres med venstre 
 (

 70
), høyre (

67
 speilvendt) og midtre nålposisjon (

67

). 
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 Skift til modus 3. 
 Velg mønster 54 (

54

). 
 Trykk to ganger på lagringstasten. 

 Flytt markøren under det andre stingmønsteret fra 54 (
54

). 

Eksempel: Individuell endring av stingbredden

 Trykk på stingbreddetasten for å endre stingbredden (3,5). 

 Det blir sydd en mønsterrekke. 
 Stingbredden for det programmert mønsteret blir 7 mm og 

3,5 mm. 
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Balanse
Syresultatet for strechmønsteret varierer avhengig av sybetin-
gelsene, f.eks. syhastigheten, stofftypen, antall lag.

Sy derfor en test på en prøve av stoffet som skal brukes.

Hvis stretchprøven blir dratt, må det korrigeres med balansen.

 Balanse
 Strekksøm (eksempel: Stingmønster 40 

40

 i modus 3)

Hvis prøven blir sammentrykt, vrir du balansen mot "+".

Hvis prøven blir dratt ut, vrir du balansen mot "–".

Stingbalanse for knapphull 26

Hvis høyre rekke er tettere, justerer du balansen mot "+". 

Hvis venstre rekke er tettere, justerer du balansen mot "–". 

• Jevn regels
Hvis stinget ikke når startposisjonen, justerer du balansen mot 
"+".

Hvis stinget ikke når returposisjonen, justerer du balansen mot 
"–".
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PLEIE AV MASKINEN
Rengjøre griperbane og transportør 

 ADVARSEL:

Slå av hovedbryteren og trekk ut støpselet til maskinen 
før du rengjør maskinen.
Maskinen skal bare tas fra hverandre slik som beskrevet 
i dette avsnittet. 

 FORSIKTIG:

Maskinen må ikke oppbevares i omgivelser med høy luft-
fuktighet, i nærheten av panelovn eller utsettes for direkte 
sollys. 

Installere spoleholder

  Sett inn spoleholderen  slik at knappen  ved siden av 
stopperen  får plass i griperbanen. 

  Sett inn spolen. 
  Fest stingplaten med pinneskruene . Etter rengjøringen 

av maskinen må du kontrollere at nålen og syfoten er fes-
tet.

 Spoleholder
 Stopper
 Knapp
 Skrutrekker
 Pinneskruer

Trykk på tasten for "nålstopp oppe/nede" for å heve nålen. Trekk 
deretter ut støpselet til symaskinen.

Ta ut nål og syfot. 

 Skru pinneskruen  ut av venstre side på stingplaten . 
Bruk skrutrekkeren  som følger med maskinen. Ta av 
stingplaten . 

 Fjern spolen. Løft ut spoleholderen   og ta den av. 
 Rengjør spoleholderen  med en børste . 
 Rengjør transportøren , trådkuttemekanismen  og gri-

perbanen  med børsten. 
 Rengjør midten av griperbanen med en tørr klut. 

 Skrutrekker
 Pinneskruer
 Stingplate
 Børste
 Trådkuttemekanisme
 Spoleholder
 Transportør
 Griperbane

* Du kan også bruke en støvsuger. 

* Maskinen skal ikke oljes.

MERK:

Rengjør maskinens overflate med en myk klut og nøytral 
såpe. 
Etter rengjøringen av maskinen må du kontrollere at 
nålen og syfoten er festet.
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Varselsignal Årsak Tiltak

1.  Du trykker på start/stopp-tasten når pedalen er tilkoblet.

2.  Pedalen er defekt.
 (Pedalsymbolet fortsetter å blinke)

Trekk ut pedalledningen.

Kontakt servicesenteret eller 
forhandleren hvor maskinen er 
kjøpt.

Maskinen startes med løftet syfot. Senk syfoten og start maski-
nen på nytt. 

Maskinen stanser når knapphullet sys uten at knapphullhen-
delen senkes.

Senk knapphullhendelen og 
start maskinen på nytt.  

Spolepinnen skyves mot høyre. Skyv spolepinnen mot venstre 
for å sy.

Maskinen starter etter at den har vært stanset pga. overbelast-
ning.

Vent i minst 15 sekunder før 
du starter igjen. 

Slå av hovedbryteren. 

Fjern tråder som er viklet 
rundt trådhendelen (griperba-
nen).

(E1-E7) Maskinen fungerer ikke korrekt pga. et problem i styringskret-
sen. 

Kontakt servicesenteret eller 
forhandleren hvor maskinen er 
kjøpt.

Det er normalt at det kommer en lav brumming fra innsiden av maskinen. 

LCD-displayet kan blir oppvarmet når maskinen har vært i bruk i flere timer. 

Lydsignal Summeren lyder i følgende tilfeller:
Kort signaltone Normal drift. 

Tre korte signaltoner Ikke tillatt drift eller feilfunksjon. 

Lang signaltone Alle lagrede stingmønstre slettes. 

Feil E1-E7 har oppstått. 

Kort og lang signalt-
one

Knapphullet er ferdig

Problemer og varselsignaler
Hvis det lyder et varselsignal og et varselsymbol vises på LCD-displayet, må du ta hensyn til følgende anvisninger. 
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RETTE OPP FEIL

Feil Årsak Tiltak
Overtråden ryker 1. Overtråden er ikke riktig trædd.

2. Trådspenningen er for høy.
3. Nålen er bøyd eller sløv.
4. Nåler er satt inn feil.
5. Overtråden ble ikke lagt riktig under syfoten da du begynte å sy.
6. Trådene ble ikke dratt bakover etter syingen.
7. Tråden er for tykk eller for tynn for nålen. 

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

Undertråden ryker 1. Undertråden ble ikke trædd riktig i spolehuset.
2. Støvansamling i spoleholderen.
3. Spolen er skadet og går ikke lett.
4. Tråden er viklet løst rundt en spole.

Side 20
Side 67
Bytt spole. 
Side 19

Nålen brekker 1. Nåler er satt inn feil.
2. Nålklemmeskruen er løs. 
3. Trådene ble ikke dratt bakover etter syingen.
4. Nålen er for tynn til stoffet du bruker.
5. Det blir brukt en uegnet syfot. 

Side 17
Side 17
Side 28
Side 17
Bruk riktig syfot. 

Feilsting 1. Nålen er satt inn feil, er bøyd eller sløv.
2. Nål og/eller tråd egner seg ikke til materialet. 
3. Det ble ikke brukt nål med blått hode for å sy elastiske og svært tynne stoffer 

og syntetiske stoffer. 
4. Trådene er ikke trædd riktig. 
5. Det ble bruk en nål av lav kvalitet.

Side 17
Side 17
Bruk stretchstingnål. 

Side 21, 23
Bytt nål.

Sømmen rynker seg 1. Trådspenningen er for høy.
2. Overtråden er ikke riktig trædd.
3. Nålen er for kraftig til stoffet du skal sy.
4. Stinglengden er for lang for stoffet.
5. Ved sying av svært tynne stoffer ble det ikke brukt stabilisator. 

Side 26, 27
Side 21, 22
Side 17
Bruk kortere sting. 
Bruk stabilisator. 

Stoffet transporteres 
ikke jevnt.

1. Transportøren er nedstøvet. 
2. Stingene er for fine. 
3. Transportøren ble ikke løftet etter sying med senket transportør.

Side 67
Forleng stingene. 
Side 16

Sløyfedannelse 1. Trådspenningen er for liten. 
2. Nålen er for tynn eller tykk til stoffet.

Side 26, 27
Side 17

Maskinen fungerer 
ikke

1. Maskinen er ikke koblet til strømnettet.
2. En tråd har viklet seg inn i griperbanen.
3. Spolepinnen ble ikke skjøvet mot venstre etter viklingen av spolen.

Side 10
Side 67
Side 19

Knapphullet sys ikke 
korrekt

1. Stingtettheten er uegnet for stoffet som skal sys.
2. Det ble ikke brukt fôr til et elastisk eller syntetisk stoff. 
3. Knapphullhendelen ble ikke senket. 

Side 43
Bruk fôr.
Side 42

Sterk maskinstøy 1. En tråd har viklet seg inn i griperbanen.
2. Ansamling av støv og stoffrester i griperbanen eller på spoleholderen.

Side 67
Side 67
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Modus 2

Modus 1

MODUS 3

Modus 4

Modus 5

Modus 6
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