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VIGTIGT 

ADVARSEL!

FARE!

Til beskyttelse mod forbrændinger, brand, 
elektrisk stød eller kvæstelser:
1. Anvend kun maskinen til de formål, 

som er beskrevet i denne vejled-
ning. Anvend kun tilbehør og reser-
vedele, som er anbefalet af produ-
centen. 

2. Anvend ikke maskinen som legetøj. 
Vær yderst forsigtig, hvis maskinen 
anvendes i nærheden af børn. 
Maskinen må ikke anvendes af per-
soner (og børn) med begrænsede 
fysiske, sensoriske eller mentale 
evner eller hhv. manglende erfaring 
eller utilstrækkelige viden, medmin-
dre de er under opsyn af en person, 
som er ansvarlig for deres sikker-
hed, eller de er undervist i brugen af 
maskinen. Børn skal være under 
opsyn, så det kan sikres, at de ikke 
leger med maskinen.

De nedenstående sikkerhedsforanstalt-
ninger skal altid følges, herunder også de 
følgende:
Læs alle anvisninger før brug af denne 
maskine. 
Generelt skal maskinen altid frakobles 
strømmen, når den ikke er i brug.

Brug aldrig maskinen, hvis:
 ⦁ dens ledning eller stik er beskadi-

get;
 ⦁ den ikke virker korrekt;
 ⦁ den er faldet ned eller er blevet 

beskadiget;
 ⦁ den har været i berøring med vand.

3. Indlever i disse tilfælde maskinen til 
eftersyn og eventuel reparation hos 
din autoriserede lokale BERNI-
NA-forhandler.

4. Anvend aldrig maskinen med bloke-
rede luftåbninger. Sørg for, maski-
nens ventilationsåbninger ikke er 
dækket af fnug, støv og løse beklæd-
ningsdele.

5. Hold fingrene væk fra alle bevæge-
lige dele. Vær særlig forsigtig i nær-
heden af synål og kniv. 

6. Stik aldrig nogen form for genstand i 
maskinens åbninger.

7. Anvend aldrig maskinen udendørs.
8. Anvend aldrig maskinen i rum, hvor 

der anvendes aerosol-produkter 
(spray) eller ilt.

9. Træk eller skub ikke stoffet, når der 
syes. Det kan føre til, at nålen bræk-
ker.

10. Sluk for maskinen eller stil den på 
«0», når du foretager justeringer i 
nålens område, såsom trådning af 
nålen, udskiftning af nålen, trådning 
af griberen eller udskiftning af tryk-
foden.

11. Tag altid maskinens stik ud af stik-
kontakten, når du fjerner afskærm-
ninger, åbner afskærmninger for at 
hæve kniven eller tråde griberen, 
ved smøring eller hvis du foretager 
andre tilpasninger nævnt i brugsan-
visningen, som skal kunne udføres 
af brugeren.

12. Anvend aldrig bøjede nåle.
13. Brug altid den originale BERNI-

NA-stingplade. Anvendelse af en 
forkert stingplade kan medføre, at 
nålen knækker.

Til beskyttelse mod elektriske stød:
1. Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, 

mens den er tilsluttet til strømmen.
2. Tag altid stikket ud af stikkontakten 

efter brug og inden rengøring af 
maskinen

3. LED-stråling. Kig aldrig direkte ind i 
optiske instrumenter. LED-produkt 
af klasse 1M.
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Et dobbeltisoleret produkt er forsynet 
med to isoleringsenheder i stedet for 
jordforbindelse. Et dobbeltisoleret pro-
dukt er ikke udstyret med jordstik, og et 
sådant skal heller ikke anvendes. Vedli-
geholdelse af et dobbeltisoleret produkt 
kræver stor omhu og indgående kend-
skab til systemet og bør derfor kun udfø-
res af kvalificeret personale. Anvend kun 
originale reservedele til service og repa-
ration. Et dobbelt isoleret produkt er 
mærket på følgende måde: «Dobbelt 
isolering» eller «Dobbelt isoleret».

Et sådan produkt kan også være mærket 
med symbolet .

Alle rettigheder forbe-
holdt 
Af tekniske grunde og til forbedring af pro-
duktet kan der til enhver tid forekomme 
ændring af maskinens egenskaber, dele og 
tilbehør. Det medfølgende tilbehør kan vari-
ere fra land til land.

VEDLIGEHOLDELSE AF 
DOBBELTISOLEREDE 
PRODUKTER

14. Denne maskine har dobbelt isole-
ring (gælder ikke for USA og 
Canada). Anvend kun originale 
reservedele. Se anvisninger vedrø-
rende vedligeholdelse af dobbeltiso-
lerede produkter.

15. Anvend kun den fodpedal, som blev 
leveret sammen med denne 
maskine. (Type 4C–316B er kun til 
USA og CANADA). 

Kun for Europa: Børn over otte år og perso-
ner med begrænsede fysiske, sensoriske 
eller mentale evner eller hhv. manglende 
eller utilstrækkelig viden om betjeningen af 
maskinen må kun anvende denne under 
opsyn, og efter at den sikre anvendelse er 
blevet forklaret for dem og de har forstået 
den mulige fare. Børn må ikke lege med 
maskinen. Rengøring og vedligeholdelse 
må ikke udføres af børn, som ikke er under 
opsyn.
Uden for Europa (med undtagelse af USA 
og Canada): Personer (børn inkluderet) 
med begrænsede fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller hhv. manglende eller 
utilstrækkelig viden om betjeningen af 
maskinen må kun anvende denne under 
opsyn af en person, som er ansvarlig for 
deres sikkerhed, og efter at den sikre 
anvendelse er blevet forklaret for dem. 
Børn skal være under opsyn, så det kan 
sikres, at de ikke leger med maskinen.

OPBEVAR DENNE VEJ-
LEDNING!

BEMÆRK:

Hvis maskinen opbevares i et koldt rum, 
skal den flyttes til et varmt rum en time 
inden anvendelse.

     ADVARSEL:

Denne maskine er kun bestemt til privat 
brug. Ved intensiv eller erhvervsmæssig 
brug er regelmæssig rengøring og især 
opmærksom pleje nødvendigt.
Spor af slid på grund af intensiv eller 
erhvervsmæssig brug er heller ikke inden 
for garantiperioden automatisk dækket. 
Afgørelsen af, hvordan der skal handles i 
sådanne tilfælde, træffes af det lokale 
vedligeholdelsespersonale.



6

1

2

4

7

8

9 10

11

13

14

12

3
5 6

15

BETEGNELSE AF DELENE

Maskinens detaljer

 Teleskoptrådføring
 Bærehåndtag
 Trådspændings-indstilling (gul)
 Trådspændings-indstilling (grøn)
 Trådspændings-indstilling (blå)
 Trådspændings-indstilling (violet)
 Stingplade
 Dæksel

 Griberdæksel
 Hovedafbryder/lyskontakt
 Indstilling af stinglængde
 Håndhjul
 Spoleholder
 Trådrulle cone
 Spoleholder
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 Trykfodsløfter
 Differentialtransport-indstilling
 Trykfodstrykhjul
  Standardfod coversting
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TILBEHØR
Standard

Nåleoplysninger

 Unbrakonøgle (stor)
 Olie
 Spoler (4x)
 Trådstop (4x)
 Rensebørste
 Nålesæt (ELx705)*
 Nåletråder/ - isætter
 Unbrakonøgle (lille)
 Pincetter
 Trådrulle cone (4x)
 Støvhætte

Denne overlocker benytter en industriel fladkolbenål 
(ELx705).
Forsøg ikke at anvende en almindelig hushold-
ningsnål til symaskiner af nogen type eller 
størrelse i denne overlocker.
En ELx705 nål i størrelse 80/12 leveres sammen med 
maskinen.
Brug nåle fra systemet ELx705 i størrelse 70/10 
- 90/14.
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Hoveddele bag griberdækslet

SYFORBEREDELSE

ÅBNING AF GRIBERDÆKSLET

(1) Standardfod
(2) Kædesting/coversting-griber

Hovedafbryder
 – Tilslut maskinens fodpedal/strømforsyning til 

maskinens tilslutning.
 – Forbind netkablet med stikkontakten.
 – For at tænde stilles hovedafbryderen på "l". 
 – For at slukke stilles hovedafbryderen på "O"

1. Skyd griberdækslet så langt mod højre som 
muligt.

2. Klap griberdækslet fremad. 

  FORSIGTIG:

Sluk for hovedafbryderen.

  FORSIGTIG:

Sørg for at griberdækslet er lukket, når der sys.
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  FORSIGTIG:

Anvend kun den fodpedal, som blev leveret sam-
men med denne maskine. (Type 4C–316B er 
kun til USA og CANADA). Det er meget vigtigt at 
læse begge anvisninger mærket med "Advarsel" 
på næste side.

• Oplysninger om polariserede stik
(KUN FOR USA OG CANADA)

Denne maskine har et polariseret stik (det ene stikben 
er bredere end det andet). For at reducere faren for 
elektrisk stød er stikket konstrueret således, at det kun 
kan isættes på én måde i en polariseret stikkontakt. 
Hvis stikket ikke passer i stikkontakten, skal det ven-
des om.
Hvis det stadig ikke passer, bedes du henvende dig til 
en elektriker for at få en passende stikkontakt installe-
ret. Foretag under ingen omstændigheder ændringer 
på stikket.

  FORSIGTIG:
 – Kontrollér at stikkontaktens strømspænding 

stemmer overens med motorens nominelle 
spænding.

 – Behandle fodpedalen forsigtigt og lad den 
ikke falde ned på jorden. Læg ikke andre gen-
stande på pedalen, når den er i brug.

 – Tag stikket ud af stikkontakten, før du udskif-
ter nåle eller trykfødder eller lader maskinen 
være uden opsyn. På den måde forhindres 
det, at maskinen starter ved en utilsigtet akti-
vering af fodpedalen.

Fodpedal
 – Til at starte maskinen og regulere hastigheden 

anvendes fodpedalen.
 – Jo hårdere du trykker, desto hurtigere syer 

maskinen.
 – For at stoppe maskinen, skal du fjerne foden fra 

fodpedalen.
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FORBEREDELSE AF TRÅDNIN-
GEN
Klargøring af teleskoptrådføringen

 – Tag teleskoptrådføringen ud af flamingoen 
oppefra og isæt den som vist til venstre.

 – Træk teleskoptrådføringen helt ud.
 – De to forbindelsesled på teleskopstangen klik-

ker i, når de er placeret korrekt.
 – Centrer teleskoptrådføringen over spolehol-

derne.
 – Placer trådkonusserne på spoleholderne.

Spoler
Hvis du bruger syntetiske tråde, som let glider af spo-
len, så sæt nettet (1)  forneden over trådspolen og lad 
trådenden foroven på nettet hænge frit.

Trådstop
Hvis du bruger en normal trådrulle, så placer trådaf-
løbsskiven (2), som følger med maskinen, på trådrul-
len (3).

3

2

1
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FJERNELSE OG ISÆTNING AF 
NÅLE
Nåleplacering

 – På denne maskine kan der sættes tre nåle i 
nåleholderen.

 – Sømoversigten viser forskellige nålepositioner 
illustreret på nåleholderen.
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BEMÆRK:

Når alle coversting-nåle er sat i, er den venstre 
nål lidt højere end de andre.

Fjernelse af nåle

 – Drej håndhjulet mod uret, til nålene har nået den 
højeste position.

 – Hold den nål, der skal fjernes, med nåleisætte-
ren (opbevares i griberdækslet).

 – Løsn nåleskruen og fjern nålen.

(C) Venstre coversting-nål (LC)
(D) Midterste coversting-nål (CC)
(E) Højre coversting-nål (RC)

  FORSIGTIG:

Når du har fjernet en nål, der ikke aktuelt anven-
des til syning, skal du altid huske
at spænde justeringsskruen til nålen fast i nåle-
holderens skruehul.
Undgå dog at spænde den for fast, da det kan 
beskadige nåleholderen.

  FORSIGTIG:

Det er meget vigtigt at tage maskinens stik ud af 
stikkontakten, før nålen(e) fjernes.
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Isætning af nåle
 – Hold nålen med den flade overflade (1) vendt 

bagud.
 – Sæt nålen så langt op i nåleholderen som 

muligt.
 – Hvis du først sætter nålen ned i stingpladens 

hul, justeres den sammen med nåleholderen. 
Ret den derefter, så den er lige.

Denne maskine benytter ELx705 nåle.
Anvend ikke normale husholdningsnåle til 
symaskiner.
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BEMÆRK:

Ved isætning af nåle i holderne (C-E) skal alle 
unbrakoskruer løsnes (3).
Når nålene er sat i, skal alle skruer (2) spændes 
ensartet.
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Sømtype
(BERNINA-sømnummer)

Anbefalede maskinindstillinger Trådspænding

SL DF NP Gul Grøn Blå Violet

16 2-tråds-kædesting 3 1 – 2.5 – 5.5

21 4-tråds-coversting 3 1 4.0 4.0 4.0 4.0

22 3-tråds-coversting bredt 3 1 4.0 – 4.0 4.0

23 3-tråds-coversting smalt 3 1 4.0 4.0 – 4.0

Trådspændingen stiger, når der indstilles højere værdier med indstillingshjulet. Spændingsindstillingerne vist på 
denne side og i hele vejledningen er anbefalede grundværdier. Tilpas trådspændingen alt efter stof og styrken på 
tråden, som anvendes. De bedste resultater opnås ved at tilpasse spændingen i små trin på højst et halvt num-
mer.

 – Ved syning af kædesting indstilles en stinglængde på over 2 mm.
 – Ved syning af coversting indstilles en stinglængde på over „•“ (2,5 mm).

Sømoversigt

Denne maskine kan afhængigt af nåleposition, trådningsmetode og spændingstilpasning sy 4 slags sting.

Sømtype Brug Side

16 2-tråds-kædesting
1-nåls 2-tråds-stikkesting anvendes til konstruktion eller 
til pyntesømme. 

27

21 4-tråds-coversting

3-nåls 4-tråds-coversting egner sig til strækbare materi-
aler som strik. 

En tredobbelt søm opstår ved at benytte den venstre, 
den midterste og den højre nål.

31

22 3-tråds-coversting bredt

2-nåls 3-tråds-coversting egner sig til strækbare materi-
aler som strik. 

En bred søm opstår ved at benytte den venstre og den 
højre nål.

30

23 3-tråds-coversting smalt

2-nåls 3-tråds-coversting egner sig til strækbare materi-
aler som strik 

En smal søm opstår ved at benytte den venstre og den 
højre nål.

30

Anbefalede maskinindstillinger  
SL  = Stinglængde
DF  = Differentialtransport-indstilling
NP  = Nåleposition

Trådspænding, farvekode
Gul  = (LC)
Grøn  = (CC)
Blå  = (RC)
Violet  = (CL)
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TRÅDNING AF MASKINEN

Trådningsskema kædesting

• Kædesting
 – I griberdækslet er der placeret et trådnings-

skema med farvekoder.
 – Tråd maskinen i rækkefølgen (1)–(2).

Trådningsskema coversting

• Coversting 
 – I griberdækslet er der placeret et trådnings-

skema med farvekoder.
 – Tråd maskinen i rækkefølgen (1)–(4).

• Spænding farvekode 
(1) Kædesting gribertråd  (violet)
(2) Kædesting nåletråd  (grøn)
(5) Stofforside
(6) Stofbagside

• Spænding farvekode 
(1) Kædesting gribertråd (violet)
(2) Højre coversting-nål (blå)
(3) Midterste coversting-nål (grøn)
(4) Venstre coversting-nål (gul)
(5) Stofforside
(6) Stofbagside

2
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5 6

1

14 3 2

5 6
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3 4
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Trådning af kædesting-/cover-
sting-griberen (violet)

 – Stil trykfoden højt for at åbne spændskiverne.
 – Tråd kædesting-/coversting-griberen som vist 

(1)–(11).
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  FORSIGTIG:

Sluk for hovedafbryderen.

 – Før tråden igennem trådføringen fra bag- til for-
siden (1).

 – Tråd forspændingsføringen ved at trække tråden 
mod venstre, indtil den glider under føringen (2). 
Træk så tråden til højre forbi forspændingen 
som vist.

 – Mens du holder tråden fast med fingrene, fører 
du den igennem mellem spændskiverne og 
trækker den nedad for at sikre, at den er place-
ret korrekt mellem spændskiverne (3).
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 – Drej håndhjulet mod dig selv, indtil kædestings-
griberen står 10 mm ud over stingpladens kant.

 – Tråd maskinens griberområde ved at følge de 
violet markerede trådføringer (4)–(11).

 – Bevæg tråden igennem trådføringen med spid-
sen af pincetten (4).

 – Bevæg tråden igennem den forreste slids i tråd-
føringen med spidsen af pincetten (5).

 – Bevæg tråden igennem trådføringen med spid-
sen af pincetten (6-9).

 – Før den igennem griberøjet (A) forfra og bagud.
 – Træk ca. 10 cm (4 tommer) tråd igennem gribe-

ren.
 – Læg tråden i den V-formede åbning (B) på ind-

tråderen.
 – Hold godt fast i enden tråden med venstre hånd 

og træk indtråderens håndtag (C) opad i posi-
tion (D).

BEMÆRK:

Brugen af pincetten fra griberdækslet letter tråd-
ningen igennem nåleøjet.
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Trådning af den højre coversting-nål 
(blå)
(E på nåleholderen)

 – Stil trykfoden højt for at åbne spændskiverne.
 – Tråd den højre coversting-nål som vist (1)–(10).
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  FORSIGTIG:

Sluk for hovedafbryderen.

 – Før tråden igennem trådføringen fra bag- til for-
siden (1).

 – Tråd forspændingsføringen ved at trække tråden 
mod højre, indtil den glider under føringen (2). 
Træk så tråden til højre forbi forspændingen.

 – Mens du holder tråden fast med fingrene, fører 
du den igennem mellem spændskiverne og 
trækker den nedad for at sikre, at den er place-
ret korrekt mellem spændskiverne (3).
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 – Fortsæt med trådpunkterne (4)–(9).

 – Før du fører tråden ind i nåleøjet, skal du sikre, 
at den befinder sig foran trådføringen forneden 
på nåleholderen til coversting.

 – Tråd tråden i det højre nåleøje (10) .

BEMÆRK:

Før tråden igennem slidsen bag på trådføringen 
(5).
Skub tråden ind i slidsen i overlock-trådføringsaf-
dækningen (6). 
Skub tråden ind i de højre slidser i trådføringerne 
(7-9).

BEMÆRK:

Brugen af pincetten fra griberdækslet letter tråd-
ningen igennem nåleøjet.

 – Træk ca. 10 cm (4 tommer) tråd igennem nåle-
øjet i retning af maskinens bagside.

 – Før så tråden bagud mod venstre under trykfo-
den.
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Trådning af den midterste cover-
sting/kædesting-nål (grøn)
(D på nåleholderen)

 – Stil trykfoden højt for at åbne spændskiverne.
 – Tråd den midterste coversting/kædesting-nål 

som vist (1)–(10).
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  FORSIGTIG:

Sluk for hovedafbryderen.

 – Før tråden igennem trådføringen fra bag- til for-
siden (1).

 – Tråd forspændingsføringen ved at trække tråden 
mod højre, indtil den glider under føringen (2). 
Træk så tråden til højre forbi forspændingen 
som vist.

 – Mens du holder tråden fast med fingrene, fører 
du den igennem mellem spændskiverne og 
trækker den nedad for at sikre, at den er place-
ret korrekt mellem spændskiverne (3).
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 – Fortsæt med trådpunkterne (4)–(9).

 – Før du fører tråden ind i nåleøjet, skal du sikre, 
at den befinder sig foran trådføringen forneden 
på nåleholderen til coversting.

 – Tråd det midterste nåleøje (10).

BEMÆRK:

Før tråden igennem den midterste slids i trådfø-
ringen (5).
Skub tråden ind i slidsen i overlock-trådføringsaf-
dækningen (6). 
Skub tråden ind i de midterste slidser i trådførin-
gerne (7-9).

BEMÆRK:

Brugen af pincetten fra griberdækslet letter tråd-
ningen igennem nåleøjet.

 – Træk ca. 10 cm (4 tommer) tråd igennem nåle-
øjet i retning af maskinens bagside.

 – Før så tråden bagud mod venstre under trykfo-
den.
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Trådning af coversting-nålen (gul)
(C på nåleholderen)

 – Stil trykfoden højt for at åbne spændskiverne.
 – Tråd den midterste coversting/kædesting-nål 

som vist (1)–(10).
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  FORSIGTIG:

Sluk for hovedafbryderen.

 – Før tråden igennem trådføringen fra bag- til for-
siden (1).

 – Tråd forspændingsføringen ved at trække tråden 
mod højre, indtil den glider under føringen (2). 
Træk så tråden til højre forbi forspændingen 
som vist.

 – Mens du holder tråden fast med fingrene, fører 
du den igennem mellem spændskiverne og 
trækker den nedad for at sikre, at den er place-
ret korrekt mellem spændskiverne (3).
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 – Fortsæt med trådpunkterne (4)–(9).

 – Før du fører tråden ind i nåleøjet, skal du sikre, 
at den befinder sig foran trådføringen forneden 
på nåleholderen til coversting.

 – Tråd det venstre nåleøje (10).

BEMÆRK:

Før tråden igennem slidsen foran i trådføringen 
(5).
Skub tråden ind i slidsen i overlock-trådføringsaf-
dækningen (6). 
Skub tråden ind i de venstre slidser i trådførin-
gerne (7-9).

BEMÆRK:

Brugen af pincetten fra griberdækslet letter tråd-
ningen igennem nåleøjet.

 – Træk ca. 10 cm (4 tommer) tråd igennem nåle-
øjet i retning af maskinens bagside.

 – Før så tråden bagud mod venstre under trykfo-
den.
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UDSKIFTNING AF TRÅDENE 
Metode til sammenknytning

 – Ved udskiftning af trådtype eller farve klippes 
tråden over tæt på spolen.

 – Sæt den nye trådspole på spoleholderen.
 – Bind den gamle og den nye tråd sammen. Klip 

trådenderne af i en længde på 2-3 cm (1 tomme). 
Hvis du klipper enderne for korte, kan knuden 
gå op.

 – Træk kraftigt i begge ender for at teste, om knu-
den holder.

 – Stil trykfoden højt for at åbne spændskiverne.

 – Træk trådene enkeltvis gennem maskinen.
 – Hvis trådene er vanskelige at trække, skal du 

undersøge, om de har filtret sig omkring trådfø-
ringerne, eller der har dannet sig løkker under 
spoleholderne.

 – Hvis knuden befinder sig før nålen, så STOP 
med at trække i trådene.

 – Klip knuden af, og før tråden ind i nåleøjet.
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INDSTILLING 
Stinglængde

 – Stinglængde-indstillingen bør i de fleste tilfælde 
stå på „•“.

 – Indstil stinglængden på • – 4, når du syr i kraf-
tige stoffer.

 – Indstil stinglængden på 2 – 4, når du syr i stoffer 
med stor stretchandel.

1

2

●

3

Trykfodstryk

Denne maskines trykfodstryk er indstillet fra fabrikken 
, så den er egnet til syning af middeltungt stof.
For de fleste materialer er det ikke nødvendigt at til-
passe trykfodstrykket. Der er dog enkelte tilfælde, hvor 
det er nødvendigt med tilpasning, eksempelvis ved 
syning i lette eller tunge stoffer.
Vælg i disse tilfælde "•" til normalt tryk, "L" til det lette-
ste og "H" til det højeste tryk.

 – Til lette stoffer forringer du trykket.
 – Til tunge stoffer øger du trykket.
 – Lav en syprøve for at fastlægge det optimale 

tryk for dit syprojekt.
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DIFFERENTIALTRANSPORT

 – Differentialtransporten er et system, som „stræk-
ker“ eller „rynker“ stoffet, hvis mængden af det 
tilførte stof fra de forreste transportører ændres 
i forhold til de bageste transportører.

 – Differentialtransport-forholdet går fra 0,6 til 2,0. 
Tilpasningen sker ved hjælp af differentialtrans-
port-indstillingen i venstre side.

 – Brugen af differentialtransporten er meget effek-
tiv til sømning af jersey og skråtskårne stoffer

 – Indstillingen "1" er differentialtransport-indstillin-
gen til forholdet 1:1.

Rynket coversting (1–2.0)

• Differentialtransport-indstilling til rynke-
effekt

 – Indstil differentialtransporten på „1“ som vist 
ovenfor. 

 – Indstillingen, som skal vælges, afhænger af det 
materiale, som skal sys, samt af hvor meget 
stoffet skal rynkes. 

 – Vælg derfor den indstilling, der passer til stoffet, 
og test den, inden du syr direkte i beklædnings-
delen.

Strukket coversting (1–0.6)

• Differentialtransport-indstilling til stræ-
keffekt

 – Indstil differentialtransporten mellem „0.6“ og „1“ 
som vist nedenfor.
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SYNING AF ET KÆDESTING

2-tråds-kædesting

• Korrekt spænding
 – Indstil trådspændingen til den anbefalede ind-

stilling, og udfør en sytest på dit stof.

• Korrektur af trådspændingen
Hvis kædesting-nåletråden er for løs:

 – Indstil nåletrådens trådspænding (grøn) til en 
højere værdi.

 – Eller indstil en lavere værdi for kædesting-gri-
bertrådens trådspænding (violet).

• Syvejledning
Kædestinget sys med 2 tråde, en nål og en griber.

• Syningens start og afslutning
 – Når du starter med at sy, trækker du trådkæden 

let mod maskinens bagside, indtil nålen trænger 
ind i stoffet.

 – Når du starter med at sy, efter at du har trådet 
maskinen, syr du 2-3 cm på en stofrest og luk-
ker, så der opstår en kæde.

 – Ved syningens afslutning trækker du stoffet let 
mod symaskinens bagside og lukker.

BEMÆRK:
 – Disse spændingsindstillinger er kun anbefa-

linger.
 – Den rigtige spændingsindstilling afhænger 

af:
1. Stoffets type og tykkelse
2. Nåltykkelse
3. Trådens størrelse, type og fiberindhold

 – Stinglængden for kædestinget bør indstilles 
til over 2 mm.

2-tråds-kædesting

Middeltungt stof
Indstillingshjul trådspæn-

ding
Gul Grøn Blå Violet

Polyester 2.5 5.5

Tråd-farvekoden kan findes på side 15.

NP  Se side 12

SL 2–4 Se side 25
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SYNING AF ET COVERSTING

 – Denne maskine kan sy et 5,6 mm bredt 
3-tråds-coversting.

 – Coverstinget kan anvendes til sømning, quiltning 
af sømme, indfatning af halsudskæringer eller 
dekorative sømme.

 – Coverstinget egner sig bedst til strækbare teks-
tiler som strik og jerseystoffer.

 – Det kan også benyttes til vævede stoffer som 
denim; dette kræver dog den allerstørste forsig-
tighed ved indstilling af spændingen, da tråden 
ellers kan springe, eller sting kan blive sprunget 
over.

 – Hvis det ved syning af denim skulle ske, at sting 
springes over, eller tråden springer, skal du først 
udskifte nålene og så tilpasse spændingen grad-
vist (med et 1/4 nummer ad gangen).

Indstilling af maskinen

 – Åbn griberdækslet. (Se side 9)
 – For at sy et tredobbelt 5,6 mm bredt coversting 

skal du installere den højre coversting-nål (E), 
den midterste coversting-nål (D) og cover-
sting-nålen (C).  (Se side 12)

 – Før tråden igennem nålene (E), (D) og (C) og 
kædegriberen (violet) (se side 18-23)

  FORSIGTIG:

Sluk for hovedafbryderen.

 – Skalaen på coverstingafdækningen refererer til 
den midterste coversting-nål.

 – Benyt den til at positionere stofkanten korrekt.
 – Luk griberdækslet.
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Ekstra oplysninger om coverstinget

• Ved syningens start
(a) Løft trykfoden.

BEMÆRK:
(h) Disse anvisninger gælder for syning af cover-

sting, da det ikke er muligt at lukke ved synin-
gens afslutning.

(b) Læg stoffet under trykfoden bag nålen.
(c) Sænk trykfoden.

• Ved syningens afslutning
(d)  Stop ved sømmens afslutning.
(e) Løft trykfoden.

(f)  Drej håndhjulet en omdrejning (modsat urets 
retning) og derefter en omdrejning tilbage i den 
modsatte retning (i urets retning). 

(g) Træk stoffet let ud mod maskinens bagside, og 
skær trådene over for at kunne tage stoffet ud.

BEMÆRK:

Hvis du begynder at sy i midten af stoffet, skal du 
lægge stoffet på det ønskede sy-startpunkt.
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3-tråds-coversting 

• Korrekt spænding
 – Indstil trådspændingen til den anbefalede ind-

stilling, og udfør en sytest på dit stof.

• Korrektur af trådspændingen
Hvis coversting-gribertråden er for løs:

 – Indstil coversting-gribertrådens trådspænding 
(violet) til en højere værdi.

Hvis den venstre coversting-nåletråds spænding er for 
løs:

 – Indstil venstre coversting-nåletråds trådspæn-
ding (gul) til en højere værdi.

 – Eller indstil en lavere værdi for coversting-gri-
bertrådens trådspænding (violet).

Hvis den højre coversting-nåletråd er for løs:
 – Indstil den højre coversting-nåletråds trådspæn-

ding (grøn) eller (blå) til en højere værdi.
 – Eller indstil en lavere værdi for coversting-gri-

bertrådens trådspænding (violet).
Hvis stoffets overside buler op mellem nåletrådene, og 
sømmene på stoffets underside bliver for stramme:

 – Indstil en lavere værdi for coversting-gribertrå-
dens trådspænding (violet).

BEMÆRK:
 – Disse spændingsindstillinger er kun anbefa-

linger.
 – Den rigtige spændingsindstilling afhænger 

af:
1. Stoffets type og tykkelse
2. Nåltykkelse
3. Trådens størrelse, type og fiberindhold

 – Stinglængden for coverstinget bør indstilles 
til over „•“ (2,5 mm).

3-tråds-coversting bredt

Materiale
Indstillingshjul trådspæn-

ding
Gul Grøn Blå Violet

Polyester 4.0 4.0 4.0

3-tråds-coversting smalt

Materiale
Indstillingshjul trådspæn-

ding
Gul Grøn Blå Violet

Polyester 4.0 4.0 4.0

Tråd-farvekoden kan findes på side 15.
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4-tråds-coversting 

• Korrekt spænding
 – Indstil trådspændingen til den anbefalede ind-

stilling, og udfør en sytest på dit stof.

• Korrektur af trådspændingen
Hvis coversting-gribertråden er for løs:

 – Indstil coversting-gribertrådens trådspænding 
(violet) til en højere værdi.

Hvis den venstre coversting-nåletråd er for løs:
 – Indstil venstre coversting-nåletråds trådspæn-

ding (gul) til en højere værdi.
 – Eller indstil en lavere værdi for coversting-gri-

bertrådens trådspænding (violet).
Hvis den midterste coversting-nåletråds spænding er 
for løs:

 – Indstil den midterste coversting-nåletråds tråd-
spænding (grøn) til en højere værdi.

 – Eller indstil en lavere værdi for coversting-gri-
bertrådens trådspænding (violet).

Hvis den højre coversting-nåletråd er for løs:
 – Indstil den højre coversting-nåletråds trådspæn-

ding (blå) til en højere værdi.
 – Eller indstil en lavere værdi for coversting-gri-

bertrådens trådspænding (violet).
Hvis stoffets overside buler op mellem nåletrådene, og 
sømmene på stoffets underside bliver for stramme:

 – Indstil en lavere værdi for coversting-gribertrå-
dens trådspænding (violet).

BEMÆRK:
 – Disse spændingsindstillinger er kun anbefa-

linger.
 – Den rigtige spændingsindstilling afhænger 

af:
1. Stoffets type og tykkelse
2. Nåltykkelse
3. Trådens størrelse, type og fiberindhold

 – Stinglængden for coverstinget bør indstilles 
til over „•“ (2,5 mm).

4-tråds-coversting

Materiale
Indstillingshjul trådspæn-

ding
Gul Grøn Blå Violet

Polyester 4.0 4.0 4.0 4.0
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BEMÆRK:
 – Normalt går sømmene i starten af syarbej-

det ikke op, men for en sikkerheds skyld bør 
du dog også sikre disse sømender som 
beskrevet ovenfor for syning på stofkanten.

SIKRING AF SØMMENS ENDE
 – Da sømmene, der består af et coversting, løsner 

sig, når gribertråden trækkes ud ved syningens 
afslutning, kan du sikre sømmens ende på føl-
gende måde.

 – Ved syning på stofkanten mellem trådene, der 
kommer ud af stofkanten, skal du først binde 
nåletrådene (2 eller 3 tråde) sammen som vist 
på figuren til venstre. Bind så disse tråde sam-
men med gribertrådene.

 – Hvis syningen afsluttes i midten, skal du trække 
nåletrådene (2 eller 3 tråde) på stoffets under-
side ud og binde trådene sammen som beskre-
vet ovenfor.

 – Klip de overskydende tråde af.
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VEDLIGEHOLDELSE AF 
MASKINEN
Rengøring af maskinen

Smøring af maskinen med olie

 – Fjern fnug fra griber- og stingpladeområdet med 
en tør fnugbørste.

 – Påfør en dråbe olie på de markerede steder på 
maskinen efter en grundig rengøring.

  FORSIGTIG:

Tag stikket ud af stikkontakten før rengøringen.

  FORSIGTIG:

Tag stikket ud af stikkontakten, inden maskinen 
smøres.

BEMÆRK:

Brug kun symaskineolie. Anvend ingen anden 
olie, da det kan forårsage skader.
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SPECIALTILBEHØR
De nedenstående trykfødder, som er udviklet specielt 
til denne maskine, fås som ekstraudstyr.

Snap-on-trykfødderne til denne maskine gør det nemt 
at skifte trykfod.

Snap-on-trykfod

• Fjernelse
 – Drej håndhjulet for at løfte nålene op i den høje-

ste position.
 – Hæv trykfoden op.
 – Tryk det røde håndtag (A) på bagsiden af tryk-

fodsskaftet opad, så sålen løsner sig. Tryk tryk-
fodsskaftet i den anden position og træk trykfo-
dens sål væk til venstre.

• Udskiftning
 – Placer trykfodssålen under trykfodsskaftet, så 

hængselstiften (C) passer ind i slidsen (B) i 
skaftet. Sænk trykfodsskaftet ned.

 – Hvis det ikke er let at placere trykfodssålen 
under trykfodsskaftet, kan du løfte trykfodsskaf-
tet til den høje position, og mens du holder det i 
denne position, placerer du trykfodssålen under 
trykfodsskaftet. Sænk trykfodsskaftet ned.

 – Hæv trykfodsskaftet op og sørg for at sikre, at 
trykfodssålen er fastgjort rigtigt på trykfodsskaf-
tet. 

BEMÆRK:

Brug ikke trykfødder fra andre symaskiner. 
Anvendelse af forkerte trykfødder kan føre til 
forstyrrelser mellem nål og kniv og kan være 
farligt.
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Ekstratilbehør
• Elastikpåsyningsfod

 – Elastikpåsyningsfoden fører og strækker elastik-
ket, mens det sys på. Ideel til undertøj, badetøj, 
sportsbeklædning og hjemmetekstiler.

• Standardfod transparent
 – Den transparente sål giver dig det perfekte over-

blik over dit syarbejde. Den er ideel til forud 
markerede pyntesømme og til positionering af 
en søm i starten eller enden.

• Snoretrykfod og føring
 – Denne trykfod fører dekorative og fine snore 

med en tykkelse på op til 2 mm sikkert og præ-
cist under coversting-sømmen, mens disse sys 
fast. Alternativt kan den også bruges til fremstil-
ling og isyning af kantebånd.

• Blondefod
 – Til syning af blonder, besætninger og bånd 

under sømmene. Stoffets underkant bliver sam-
tidigt kantet med et smalt eller bredt coversting, 
hvorved der opstår en flad forbindelsessøm. 

• Båndindfatter til ikke-forfalsede bånd
 – Med båndindfatteren kan man lave praktiske 

kantninger med ikke-forfalset skråbånd med en 
bredde fra 25 til 28 mm. Et professionelt resultat 
kan også opnås ved at anvende skråbånd, som 
man selv har skåret til.

• Sømfolder
 – Sømfolderen syr hurtigt og enkelt sømme med 

en dybde på 2,5 cm. Et smalt eller bredt cover-
sting kan anvendes til kantning af skærekanten.

• Bæltestropfod
 – Bæltestropfoden anvendes til foldning af 

skråbånd eller lige indfatninger, som med cover-
sting eller kædesting derpå hurtigt og enkelt 
forvandles til holdere eller bæltestropper. 

• Kante- og blondefod
 – Denne trykfod syr bånd eller blonder på stofkan-

ten, der samtidigt lægges om til søm. Et cover-
sting kanter begge kanter samtidigt, mens mate-
rialet lægges 1 cm om.
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FEJLAFHJÆLPELSE

Problem Årsag Løsning side

Stoftransport 1. Indstil en længere stinglængde.
2. Øg trykfodens tryk ved tungt stof.
3. Nedsæt trykfodens tryk ved let stof.

25
25
25 

Knækket nål 1. Isæt nålen korrekt.
2. Spænd justeringsskruen til nålen fast.
3. Anvend en større nål ved tunge stoffer.

12
12
12

Tråden springer 1. Kontroller trådningsvejen.
2. Kontrollér, om tråden har sat sig fast.
3. Isæt nålen korrekt.
4. Isæt en ny nål; den eksisterende nål kan være bøjet eller 

have en døv spids.
5. Anvend tråd af god kvalitet.
6. Gør trådspændingen løsere.

15–23
20
12
12 

37
27–31

Fejlsting 1. Isæt nye nåle; de eksisterende nåle kan være bøjede eller 
have en stump spids. Brug kun ELx705 overlocknåle.

2. Spænd justeringsskruen til nålen fast.
3. Isæt nålen korrekt.
4. Prøv at ændre nålenes type eller størrelse.
5. Kontroller trådningsvejen.
6. Øg trykfodens tryk.
7. Anvend tråd af god kvalitet.

12 

12
12
12
15–23
25
37

Uregelmæssige 
sting

1. Tilpas trådspændingen.
2. Kontrollér, om tråden har sat sig fast.
3. Kontroller trådningsvejen.

27
20
15–23

Rynket søm 1. Gør trådspændingen løsere.
2. Kontrollér, om tråden har sat sig fast.
3. Anvend en let tråd af god kvalitet.
4. Forkort stinglængden.
5. Nedsæt trykfodens tryk ved let stof.

27–31
20
37
25
25

Ophobning af stof 1. Luk griberdækslet, før du begynder at sy.
2. Kontrollér, om tråden har sat sig fast.
3. Hæft først stoflag med en almindelig symaskine, før du syer 

med overlockeren.

9
20

Maskinen kører 
ikke

1. Slut maskinen til en strømkilde, og tænd for den.
2.  Luk griberdækslet.

9, 10
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ANVENDELSESTABEL TIL STOF, TRÅD OG NÅL

Stof

Materiale Tråd Nål ELx705

Let

Batist
Organdy
Voile
Crepe

Bomuld: #100
Silke/viskose: #100
Snoet garn: #80– #90
Polyester: #80– #100

#80/12

Middel

Musseline
Bæk og bølge
Satin
Gabardine
Stoffer til 
jakkesæt

Bomuld: #60– #80
Silke/viskose: #50
Snoet garn: #60– #80
Polyester: #60– #80

#90/14, #80/12

Tungt

Oxford
Jeansstof
Tweed
Serge
Fløjl

Bomuld: #40– #60
Silke/viskose: #40– #60
Snoet garn: #60– #80
Polyester: #50– #80

#90/14

Jersey og strik

Materiale Tråd Nål ELx705

Let Jersey og strik
Snoet garn: #80– #90
Polyester: #60– #80

#80/12

Middel Jersey og strik
Snoet garn: #60– #80
Polyester: #60– #80
Bomuld: #60– #80

#90/14, #80/12

Tungt Uld (vævet, 
strikket)

Snoet garn: #60– #80
Polyester: #50– #60
Textureret garn (nylon)
Textureret garn (polyester)

#90/14, #80/12
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SPECIFIKATIONER
Tekniske data

Sømoplysninger 4 sting
1-3 nåle 
1 gribere

Nålsystem ELx705

Coversting-nåleafstand To nåle: 2,8 mm (smal), 5,6 mm (bred)
Tre nåle: 5,6 mm

Differentialtransport-indstil-
ling

Strækning 0.6–1 
rynke 1–2

Trykfodsløft 4,5 mm

Syhastighed 1300 sting/min.

Fodpedal Type 4C–316B 
til (USA/Canada)

Type 4C–316C / 4C–326C / 4C–326G / 
4C–345G 
til andre lande

Mål (L x B x H) mm 336 x 263 x 294

Vægt (kg) 6,8
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