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VIKTIG 

ADVARSEL!

FARE!

For å beskytte mot forbrenning, brann, 
strøt eller skader:
1. Bruk kun denne maskinen til de for-

mål som beskrives i denne bruksan-
visningen. Bruk kun anbefalte tilbe-
hør- og reservedeler fra produsenten. 

2. Ikke bruk maskinen som leketøy. 
Man må utvise spesielt stor forsik-
tighet når maskinen brukes av barn 
eller i nærheten av barn. Denne 
maskinen er ikke egnet til å brukes 
av personer (og barn) med nedsatte 
fysiske, sensoriske eller psykiske 
evner eller manglende erfaring/util-
strekkelig viten, bortsett fra i tilfeller 
hvor disse personene opplæres 
eller overvåkes av en person med 
ansvar for deres sikkerhet. Barn må 
være under oppsikt, slik at det kan 
garanteres at de ikke leker med 
maskinen.

De sikkerhetstiltakene som nevnes her 
må alltid følges, blant annet også føl-
gende:
Les hele bruksanvisningen før du bruker 
denne maskinen første gang. 
Maskinen bør generelt alltid være fra-
koblet strømnettet når den ikke er i 
bruk.

Bruk aldri denne maskinen når:
 ⦁ ledning eller støpsel er skadet
 ⦁ den ikke fungerer korrekt;
 ⦁ den er falt ned eller er blitt skadet;
 ⦁ den har falt i vann.

3. I disse tilfellene skal maskinen avle-
veres for undersøkelse og eventuelt 
reparasjon til din autoriserte lokale 
BERNINA-forhandler.

4. Bruk aldri maskinen med blokkerte 
luftåpninger. Påse at maskinens 
ventilasjonsåpninger ikke er tildek-
ket av støv og løse tøystykker.

5. Hold fingre i god avstand fra alle 
bevegelige komponenter. Vær spe-
sielt forsiktig i nærheten av synål og 
kniv. 

6. Stikk aldri noen gjenstander inn i 
maskinens åpninger.

7. Bruk ikke maskinen utendørs.
8. Ikke bruk maskinen i rom der det 

brukes aerosol-produkter (spray) 
eller oksygen.

9. Ikke trekk eller skyv stoffet når du 
syr. Dette kan føre til at nålen brek-
ker.

10. Slå av maskinen eller innstill den på 
"0" når du foretar tilpasninger i nål-
området, som for eksempel ved 
træing av nålen, utskifting av nålen, 
træing av griperen eller utskifting av 
syfoten.

11. Trekk alltid maskinens støpsel ut av 
stikkontakten når du fjerner avdek-
ninger, åpner avdekninger for å løfte 
kniven eller for å træ griperne, ved 
smøring eller når du foretar andre 
tilpasninger som er nevnt i brukan-
visningen og som kan gjennomføres 
av brukeren.

12. Ikke bruk bøyde nåler.
13. Benytt alltid den originale BERNI-

NA-stingplaten. Bruk av feil sting-
plate kan føre til at nålen knekker.

For å beskytte mot støt:
1. Symaskinen må ikke forlates ube-

voktet når den er tilkoblet strømnet-
tet.

2. Trekk alltid støpselet på maskinen ut 
av kontakten etter bruk og før ren-
gjøring.

3. LED-stråling. Se aldri direkte inn i 
optiske instrumenter. LED-Produkt 
klasse 1M.
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I et dobbelt isolert produkt vil det være to 
isoleringssystemer i stedet for jordforbin-
delse. I et dobbelt isolert produkt forefin-
nes dermed ingen jordforbindelses-inn-
retninger, og likeledes bør heller ingen 
tilsvarende innretninger tilføyes. Vedlike-
holdet av et dobbelt isolert produkt krever 
meget stor forsiktighet og kunnskap om 
systemet, og bør kun foretas av kvalifisert 
vedlikeholdspersonale. Reservedeler for 
dobbelt isolerte produkter må være iden-
tiske med de originale komponentene i 
produktet. Et dobbelt isolert produkt er 
kjennetegnet på følgende måte: «Dobbel 
isolering» eller «dobbelt isolert».

Produktet kan også være merket med 
symbolet .

Alle rettigheter forbehol-
des 
Av tekniske årsaker og for å forbedre pro-
duktet kan det til enhver tid foretas endringer 
av egenskaper, komponenter og tilbehør på 
maskinen uten foregående varsel. Det med-
følgende tilbehøret kan variere fra land til 
land.

SERVICE AV DOBBEL-
TISOLERTE PRODUK-
TER

14. Denne maskinen har dobbel isole-
ring (gjelder ikke for USA og 
Kanada). Benytt kun originale reser-
vedeler. Se anvisninger for service 
av dobbelt isolerte produkter

15. Bruk kun pedalen som følger med 
denne maskinen. (Type 4C–316B 
kun til USA og KANADA). 

Kun for Europa: Barn over åtte år og perso-
ner med nedsatte fysiske, sensoriske og 
psykiske evner eller manglende erfaring 
eller utilstrekkelig viten om maskinens 
betjening må kun bruke maskinen under 
oppsyn, og etter at de har blitt forklart og 
forstått hvordan maskinen kan brukes på 
en sikker måte og mulige farer ved bruk av 
maskinen. Barn må ikke leke med maski-
nen. Rengjørings- og vedlikeholdsarbeid 
må ikke gjennomføres av barn som er uten 
oppsyn.

Utenfor Europa (med unntakelse av USA 
og Kanada): Personer (inkludert barn) med 
nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske 
evner eller manglende erfaring eller util-
strekkelig viten om maskinens betjening 
må kun bruke maskinen under oppsyn av 
en person som er ansvarlig for deres sik-
kerhet og etter at de har , og etter at de har 
blitt forklart hvordan maskinen kan brukes 
på en sikker måte. Barn må være under 
oppsikt, slik at det kan garanteres at de 
ikke leker med maskinen.

TA VARE PÅ DENNE 
BRUKSANVISNINGEN!

OBS:

Hvis maskinen oppbevares i et kaldt rom, 
bør den plasseres i et varmt rom en time 
før den skal tas i bruk.

     ADVARSEL:

Denne maskinen er kun tiltenkt til hjem-
mebruk. Ved hyppig eller yrkesmessig 
bruk kreves det regelmessig rengjøring 
og fremfor alt grundig vedlikehold.
Spor av slitasje på grunn av hyppig eller 
yrkesmessig bruk av maskinen omfattes 
ikke automatisk av garantien, heller ikke 
innenfor garantiens løpetid. Avgjørelsen 
om hva som skal skje i slike tilfeller er 
forbeholdt det lokale servicepersonalet.
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KOMPONENTENES BETEG-
NELSE
Maskinens detaljer

 Uttrekkbar trådføring
 Bærehåndtak
 Trådspenningsinnstilling (gul)
 Trådspenningsinnstilling (grønn)
 Trådspenningsinnstilling (blå)
 Trådspenningsinnstilling (fiolett)
 Stingplate
 Stoffovertrekk-avdekning

 Griperlokk
 Hoved-/lysbryter
 Innstilling av stinglengder
 Håndhjul
 Trådsnelleholder
 Trådsnellestabilisator
 Trådsnelleholder
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16

17

18

19

 Syfotløfter
 Differensialtransport-innstilling
 Syfottrykkhjul
  Standardsyfot coversting
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TILBEHØR
Standard

Informasjon om nålen

 Skrutrekker (stor)
 Olje
 Spolenett (4x)
 Snellestopper (4x)
 Pensel
 Nålesett (ELx705)*
 Nåltreder/-isetter
 Unbrakonøkkel (liten)
 Pinsetter
 Trådsnellestabilisator
 Støvhette

Denne overlocken bruker en industriell nål med flatt 
hode (ELx705).
Ikke forsøk å benytte en alminnelig symaskinnål 
av noen form og størrelse til denne overlockeren.
En nål ELx705 i størrelsen 80/12 medfølger maskinen.
Bruk kun nålene fra systemet ELx705 i størrel-
sene 70/10 - 90/14.
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ON

2
1

1

2

OFF
ON

2
1

1

2

OFF
ON

2
1

1

2
Hovedkomponenter bak griperdekse-
let

FORBEREDELSE TIL SYING

ÅPNING AV GRIPERDEKSELET

(1) Standardsyfot
(2) Kjedesting-/coverstinggriper

Hovedbryter
 – Tiskoble maskinens fotpedal/nettstøpsel til mas-

kinen.
 – Koble strømledningen til stikkontakten.
 – For å slå maskinen på settes hovedbryteren på 

„l“. 
 – For å slå maskinen av settes hovedbryteren på 

„O“.

1. Skyv griperdekselet så langt det går mot høyre.
2. Vipp griperdekselet forover. 

  FORSIKTIG:

Slå av hovedbryteren.

  FORSIKTIG:

Forsikre deg om at griperdekselet er lukket mens 
du syr.
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  FORSIKTIG:

Bruk kun pedalen som følger med denne maski-
nen. (Type 4C–316B kun til USA og KANADA). 
Viktig: Les begge informasjonspunktene kjenne-
tegnet med "Advarsel" på  neste side.

• Informasjon til polarisert støpsel
(KUN FOR USA OG KANADA).

Dette apparatet har en polarisert plugg (den ene kon-
takten på pluggen er bredere enn den andre). For å 
redusere faren for støt er støpselet utformet slik at det 
kun kan plasseres i én retning i en polarisert stikkon-
takt. Hvis støpselet ikke passer helt inn i stikkontakten, 
skal du snu den.
Hvis det fortsatt ikke passer inn i stikkontakten, kontakt 
en kvalifisert elektriker for å installere en passende 
stikkontakt. Foreta aldri endringer av støpselet.

  FORSIKTIG:
 – Forsikre deg om at strømspenningen i stik-

kontakten (veggstikkontakten) tilsvarer spen-
ningen til motoren.

 – Behandle fotpedalen forsiktig, og la ikke falle 
ned på bakken. Ikke legg andre gjenstander 
på startmotoren imens maskinen er i bruk.

 – Før du skifter ut nåler eller syføtter eller forla-
ter maskinen, skal støpselet trekkes ut av 
stikkontakten. Dermed forhindres det at mas-
kinen ufrivillig startes ved utilsiktet betjening 
av fotpedalen.

Pedal
 – Til drift av maskinen og regulering av hastighe-

ten brukes fotpedalen.
 – Jo hardere du tråkker på pedalen, jo raskere syr 

maskinen.
 – For å stoppe maskinen fjernes foten fra fotpeda-

len.
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FORBEREDELSE AV TRÆING

Klargjøring av den uttrekkbare tråd-
føringen

 – Ta den uttrekkbare trådføringen ut av styroporen 
ovenfra og sett den inn som vist til venstre.

 – Trekk den uttrekkbare trådføringen helt ut.
 – De to forbindelsesstedene på teleskopstangen 

kobles sammen når de plasseres korrekt.
 – Plasser den uttrekkbare trådføringen over tråd-

snelleholderne.
 – Plasser trådkonene på trådsnelleholderen.

Spolenett (4x)
Ved bruk av syntetiske tråder som lett kan skli av, fes-
tes spolenettet (1) nederst via trådspolen, og la 
endene på tråden henge fritt på spolenettet.

Snellestopper
Hvis du bruker en alminnelig trådsnelle, plasseres den 
medfølgende snellestopperen (2) på snellen(3).

3

2

1
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FJERNING OG INNSETTING AV 
NÅLER
Nålposisjon

 – På denne maskinen kan det settes tre nåler i 
nålholderen.

 – Stingoversikten viser forskjellige nålposisjoner 
på nålholderen.

C
D
E

DDC E

E

D

C

C
D

E

1

2

3

C
D
E

DDC E

E

D

C

C
D

E

1

2

3

OBS:

Hvis alle coverstingnåler tas i bruk, er venstre nål 
noe høyere enn de andre.

Fjerning av nåler

 – Drei håndhjulet mot klokkeretningen til nålene 
har nådd sin høyeste posisjon.

 – Hold nålen som skal fjernes med nålinnsetteren 
(oppbevares i griperdekselet).

 – Løsne nålskruen og fjern nålen.

(C) Venstre coverstingnål (LC)
(D) Midtre coverstingnål (CC)
(E) Høyre coverstingnål (RC)

  FORSIKTIG:

Når du har fjernet nålene som ikke er i bruk, må 
du huske å
skru fast nåljusteringsskruen i skruehullet til nål-
holderen.
Ikke skru for hardt til, da det kan skade nålholde-
ren.

  FORSIKTIG:

Koble alltid maskinen fra strømnettet før du fjer-
ner nålen(e).
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Innsetting av nåler
 – Hold nålen med den flate overflaten (1) bakover.
 – Sett nålene så høyt som mulig inn på nålholde-

ren.
 – Når du ved innsetting først senker nålen ned i 

hullet i stingplaten vil den rettes opp sammen 
med opptaket av nålen. Sett den så i loddrett 
posisjon.

Denne maskinen bruker nålene ELx705.
Ikke bruk vanlige nåler beregnet på hushold-
ningssymaskiner.

C
D
E

DDC E

E

D

C

C
D

E

1

2

3

OBS:

Når du setter nåler inn i festene (C-E), må alle 
unbrakoskruene løsnes (3).
Når du har satt inn nålene, trekker du alle skru-
ene (2) jevnt til.
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Stingtype
(BERNINA stingnummer)

Anbefalte innstillinger for maskinen Trådspenning

SL DF NP Gul Grønn Blå Fiolett

16 2-trådet kjedesting 3 1 – 2.5 – 5.5

21 4-trådet coversting 3 1 4.0 4.0 4.0 4.0

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

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

Spenningen på tråden øker når det innstilles høyere verdier på valghjulene. Spenningsinnstillingene som vises på 
denne siden samt i hele bruksanvisningen, er anbefalte basisverdier. Tilpass trådspenningen etter av den 
anvendte trådens stoff og tykkelse. For å oppnå best resultat tilpasser du spenningen i små trinn på høyst en halv 
verdi.

 – Når du syr kjedesting, stiller du stinglengden på over 2 mm.
 – Når du syr coversting, stiller du stinglengden på over "•" (2,5 mm).

Stingoversikt

Denne maskinen kan lage 4 typer sting, avhengig av nålposisjon, inntræingsmetode og spenningstilpasning.

Stingtype Bruk Side

16 2-trådet kjedesting
Rettsøm med 1 nål og 2 tråder brukes til konstruksjon 
eller til pyntesøm. 

27

21 4-trådet coversting

Coversting med 3 nåler og 4 tråder egner seg til elas-
tiske stoffer som f.eks. strikkevare. 

Trippel søm oppstår ved bruk av venstre, midtre og 
høyre nål.

31

22 3-trådet bredt coversting
Coversting med 2 nåler og 3 tråder egner seg til elas-
tiske stoffer som f.eks. strikkevarer. 

Bred søm oppstår ved bruk av venstre og høyre nål.
30

23 3-trådet smalt coversting
Coversting med 2 nåler og 3 tråder egner seg til elas-
tiske stoffer som f.eks. strikkevarer. 

Smal søm oppstår ved bruk av venstre og midtre nål.
30

Anbefalte innstillinger for maskinen  
SL  = Stinglengde
DF  = differensialtransportinnstilling
NP  =Nålposisjon

Fargekode for spenning av tråden.
Gul   = (LC)
Grønn = (CC)
Blå  = (RC)
Fiolett = (CL)
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TRÆING AV MASKINEN

Inntræingsskjema for kjedesting

• Kjedesting
 – Et fargekodet træingsskjema befinner seg i gri-

perdekselet.
 – Træ maskinen i rekkefølgen (1)–(2).

Inntræingsskjema for coversting

• Coversting 
 – Et fargekodet træingsskjema befinner seg i gri-

perdekselet.
 – Træ maskinen i rekkefølgen (1)–(4).

• Spenning fargekode 
(1) Kjedesting undertråd  (fiolett)
(2) Kjedesting overtråd  (grønn)
(5) Stoffoverside
(6) Stoffunderside

• Spenning fargekode 
(1) Kjedesting undertråd  (fiolett)
(2) Høyre coverstingnål (blå)
(3) Midtre coverstingnål (grønn)
(4) Venstre coverstingnål (gul)
(5) Stoffoverside
(6) Stoffunderside

2

12

5 6

1

14 3 2

5 6
1

2

3 4

2

12

5 6

1

14 3 2

5 6
1

2

3 4
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Træing av kjedesting-/coverstinggri-
per (fiolett)

 – Sett opp syfoten for å åpne spennskivene.
 – Træ inn kjedesting-/coverstinggriperen som vist 

(1)–(11).

9

10 11
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3

8

6

4

5

7

1

1

2

2

3

3

9

10 11

2

3

8

6

4

5

7

1

1

2

2

3

3

  FORSIKTIG:

Slå av hovedbryteren.

 – Før tråden gjennom trådføringen fra bak- og 
fremsiden (1).

 – Træ inn forspenningsstyringen ved å dra tråden 
mot venstre til den glir under styringen (2). Trekk 
deretter tråden som anvist til høyre for forspen-
ningen.

 – Mens du holder tråden fast med fingrene, føres 
den gjennom spennskivene og trekkes deretter 
nedover for å sikre at den er korrekt plassert 
mellom spennskivene (3).
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 – Drei håndhjulet mot deg til kjedestinggriperen 
står 10 mm over kanten av stingplaten.

 – Træ inn griperområdet på maskinen ved å følge 
trådføringen med fiolett markering (4)–(11).

 – Beveg tråden gjennom trådføringen med pinsett-
spissen (4).

 – Beveg tråden gjennom den fremre slissen på 
trådføringen med pinsettspissen (5).

 – Beveg tråden gjennom trådføringen med pinsett-
spissen (6-9).

 – Træ den forfra og bakover gjennom griperøyet 
(A).

 – Dra ca. 10 cm (4 tommer) tråd gjennom gripe-
ren.

 – Legg tråden i den V-formede åpningen (B) på 
nålitræeren.

 – Hold enden på tråden godt fast med venstre 
hånd, og trekk træingsgrepet (C) oppover i posi-
sjon (D).

OBS:

Med pinsetten fra griperdekselet er det enklere å 
træ tråden gjennom nåløyet.
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Træing av høyre coverstingnål (blå)
(E på nålholderen)

 – Sett opp syfoten for å åpne spennskivene.
 – Træ inn høyre coverstingnål som vist (1)–(10).
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  FORSIKTIG:

Slå av hovedbryteren.

 – Før tråden gjennom trådføringen fra bak- og 
fremsiden (1).

 – Træ inn forspenningsstyringen ved å dra tråden 
mot høyre til den glir under styringen (2). Dra så 
tråden til høyre for forspenningen.

 – Mens du holder tråden fast med fingrene føres 
den gjennom spenningsskivene, og trekkes der-
etter nedover for å sikre at den er korrekt plas-
sert mellom spenningsskivene(3).
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 – Fortsett med trådpunktene (4)–(9).

 – Før du stikker tråden gjennom nåløyet, må du 
kontrollere at tråden før trådføringen er under 
nålholderen for coversting.

 – Træ tråden gjennom høyre nåløye (10) .

OBS:

Før tråden gjennom slissen bak på trådføringen 
(5).
Skyv tråden inn i slissen på overlock-trådgiver-
dekselet (6). 
Skyv tråden inn i høyre slisse på trådføringene 
(7-9).

OBS:

Med pinsetten fra griperdekselet er det enklere å 
træ tråden gjennom nåløyet.

 – Dra ca. 10 cm (4 tommer) tråd gjennom nåløyet 
mot baksiden av maskinen.

 – Før så tråden mot venstre, bak og under syfoten.
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Træing av midtre coversting-/kjedes-
tingnål (grønn)
(D på nålholderen)

 – Sett opp syfoten for å åpne spennskivene.
 – Træ den midtre coversting-/kjedestingnålen som 

vist (1)–(10).
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  FORSIKTIG:

Slå av hovedbryteren.

 – Før tråden gjennom trådføringen fra bak- og 
fremsiden (1).

 – Træ inn forspenningsstyringen ved å dra tråden 
mot høyre til den glir under styringen (2). Trekk 
deretter tråden som anvist til høyre for forspen-
ningen.

 – Mens du holder tråden fast med fingrene føres 
den gjennom spenningsskivene, og trekkes der-
etter nedover for å sikre at den er korrekt plas-
sert mellom spenningsskivene(3).
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 – Fortsett med trådpunktene (4)–(9).

 – Før du trær tråden gjennom nåløyet, må du kon-
trollere at tråden før trådføringen er under nål-
holderen for coversting.

 – Træ i det midtre nåløyet (10).

OBS:

Stikk tråden gjennom den midtre slissen på tråd-
føringen (5).
Skyv tråden inn i slissen på overlock-trådgiver-
dekselet (6). 
Skyv tråden inn i den midtre slissen på trådførin-
gen (7-9).

OBS:

Med pinsetten fra griperdekselet er det enklere å 
træ tråden gjennom nåløyet.

 – Dra ca. 10 cm (4 tommer) tråd gjennom nåløyet 
mot baksiden av maskinen.

 – Før så tråden mot venstre, bak og under syfoten.
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Træing av coverstingnål (gul)
(C på nålholderen)

 – Sett opp syfoten for å åpne spennskivene.
 – Træ den midtre coversting-/kjedestingnålen som 

vist (1)–(10).
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  FORSIKTIG:

Slå av hovedbryteren.

 – Før tråden gjennom trådføringen fra bak- og 
fremsiden (1).

 – Træ inn forspenningsstyringen ved å dra tråden 
mot høyre til den glir under styringen (2). Trekk 
deretter tråden som anvist til høyre for forspen-
ningen.

 – Mens du holder tråden fast med fingrene føres 
den gjennom spenningsskivene, og trekkes der-
etter nedover for å sikre at den er korrekt plas-
sert mellom spenningsskivene(3).



	 23

3

3

6
7

8

10

5

4

9

10

9

3

3

6
7

8

10

5

4

9

10

9

 – Fortsett med trådpunktene (4)–(9).

 – Før du trær tråden gjennom nåløyet, må du kon-
trollere at tråden før trådføringen er under nål-
holderen for coversting.

 – Træ i det venstre nåløyet (10).

OBS:

Før tråden gjennom slissen foran på trådførin-
gen (5).
Skyv tråden inn i slissen på overlock-trådgiver-
dekselet (6). 
Skyv tråden inn i den venstre slissen på trådfø-
ringen (7-9).

OBS:

Med pinsetten fra griperdekselet er det enklere å 
træ tråden gjennom nåløyet.

 – Dra ca. 10 cm (4 tommer) tråd gjennom nåløyet 
mot baksiden av maskinen.

 – Før så tråden mot venstre, bak og under syfoten.
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BYTTE AV TRÅDER 
Metode for påknepping

 – Til bytte av trådtype eller farge klipper du tråden 
over i nærheten av spolen.

 – Sett de nye trådspolene på snelleholderen.
 – Knyt sammen den gamle og nye tråden. Kutt 

trådendene i en lengde på 2-3 cm (1 tomme). 
Hvis du skjærer endene for kort, kan knuten 
løsne seg.

 – Trekk hardt i begge ender for å teste om knuten 
holder.

 – Sett opp syfoten for å åpne spennskivene.

 – Trekk trådene enkeltvis gjennom maskinen.
 – Hvis det er vanskelig å dra trådene, kan du kon-

trollere om de har viklet seg inn i trådføringen 
eller om det har dannet seg sløyfer under tråd-
snelleholderen.

 – Hvis knuten befinner seg foran nålene, STOPP 
MED Åtrekke i trådene.

 – Klipp av knuten og træ tråden inn i nåløyet.
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INNSTILLING 
Stinglengde

 – Stinglengdeinnstillingen skal som oftest stå på 
"•".

 – Still inn stinglengden på • – 4 når du syr tykke 
stoffer.

 – Still inn stinglengden på 2 – 4 hvis du syr stoffer 
med høy stretch-andel.

1

2

●

3

Syfottrykket

Syfottrykket til denne maskinen er innstilt på forhånd 
slik at det egner seg til sying av middels tykke stoffer.
De fleste materialer krever ingen tilpasning av syfot-
trykket. Det finnes imidlertid noen tilfeller hvor en til-
pasning kan være nødvendig, som for eksempel når 
man syr tynne og tykke stoffer.
Velg i disse tilfeller „•“ til det normale trykket, „L“ til det 
letteste og „H“ til det høyeste trykket.

 – Til tynne stoffer reduseres trykket.
 – Til tykke stoffer økes trykket.
 – Lag en syprøve for å fastsette optimalt trykk for 

syprosjektet ditt.
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DIFFERENSIALTRANSPORT

 – Differensialtransporten er et system som "strek-
ker" eller "rynker" stoffet hvis mengden tilført 
stoff på den fremre transportørene endres i for-
hold til de bakre transportørene.

 – Differensialtransportforholdet strekker seg fra 
0,6-2,0. Tilpassingen utføres ved hjelp av diffe-
rensialtransportinnstillingen på venstre side.

 – Bruken av differensialtransporten er effektiv ved 
sying av jersey og skråklippet stoff

 – Innstillingen „1“ er differensialtransport-innstillin-
gen til forholdet 1:1.

Rynket coversting (1–2.0)

• Differensialtransport-innstilling til rynke-
effekt

 – Still inn differensialtransporten på "1" som vist 
ovenfor. 

 – Den innstillingen som skal velges er avhengig 
av det materialet som skal sys, samt hvor mye 
stoff som skal rynkes. 

 – Velg derfor en innstilling som passer til stoffet, 
og test den før du syr rett på klesplagget.

Elastisk coversting (1–0.6)

• Differensialtransport-innstilling for 
rynkeeffekt

 – Still differensialtransporten inn på mellom "0.6" 
og "1" som vist nedenfor.
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SY ET KJEDESTING

2-trådet kjedesting

• Korrekt spenning
 – Still hver trådspenning inn på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet ditt.

• Korrigering av trådens spenning
Hvis kjedestingovertråden er for løs:

 – Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 
overtråden (grønn).

 – Eller still inn en lavere verdi på trådspenningen 
til kjedesting-undertråden (fiolett).

• Syinstruks
Kjedestinget sys med 2 tråder, en nål og en griper.

• Syprosessens begynnelse og slutt
 – Når du begynner å sy, trekker du trådkjeden 

forsiktig til baksiden av maskinen til nålen stik-
kes ned i stoffet.

 – Når du begynner å sy etter å ha trædd maski-
nen, syr du 2-3 cm på et reststykke av stoffet, og 
løsne så tråden slik at det danner seg en kjede.

 – På slutten av syingen drar du stoffet forsiktig til 
baksiden av symaskinen og løsne tråden.

OBS:
 – Disse spenningsinnstillingene er kun anbe-

falinger.
 – Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1. Stoffets type og tykkelse
2. Nålens tykkelse
3. Trådens størrelse, type og fiberinnhold

 – Stinglengden for kjedesting bør stilles inn på 
mer enn 2 mm.

2-trådet kjedesting

Middels tykt stoff
Innstillingshjul for 

trådspenning
Gul Grønn Blå Fiolett

Polyester 2.5 5.5

Trådfargekoden finner du på side 15.

NP  Se side 12

SL 2–4 Se side 25
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SY ET COVERSTING

 – Denne maskinen kan sy et 5,6 mm bredt 3-trå-
det coversting.

 – Coversting kan brukes til kanting, stikning av 
sømmer, kanting av halsutsnitt og til pyntesøm.

 – Coversting egner seg best til elastiske stoffer slik 
som strikkevare og jersey.

 – Det kan også brukes på vevde stoffer slik som 
denim; men du må da være forsiktig når du stiller 
inn spenningen, ellers kan tråden ryke eller sting 
utelates.

 – Hvis sting utelates eller tråden ryker når du syr 
denim, må du først bytte ut nålene og så tilpasse 
spenningen litt etter litt (1/4 tall om gangen).

Klargjøring av maskinen

 – Åpne griperdekselet. (Se side 9)
 – For å sy en tredobbel 5,6 mm bred coversøm 

installerer du høyre coverstingnål (E), midtre 
coverstingnål (D) og coverstingnål (C).  (Se side 
12)

 – Træ tråden gjennom nålene (E), (D) og (C)  og 
kjedegriperen (fiolett) (se side 18-23)

  FORSIKTIG:

Slå av hovedbryteren.

 – Skalaen på coverstingdekselet refererer til den 
midtre coverstingnålen.

 – Bruk den for å posisjonere stoffkanten riktig.
 – Lukk griperdekselet.
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Tilleggsinformasjon om coversting

• Ved begynnelsen av syingen
(a) Løft syfoten.

OBS:
(h) Disse anvisningene gjelder for sying av cover-

sting, da det ikke er mulig å løsne tråden på 
slutten av syingen.

(b) Legg stoffet under syfoten bak nålen.
(c) Senk syfoten.

• Ved slutten av syingen
(d)  Stans på slutten av sømmen.
(e) Løft syfoten.

(f)  Drei håndhjulet en omdreining (mot klokkeret-
ningen) og så en omdreining tilbake i motsatt 
retning (med klokkeretningen). 

(g) Dra stoffet forsiktig ut mot baksiden av maski-
nen, og kutt trådene for å ta bort stoffet.

OBS:

Skal du starte å sy midt på stoffet, legger du 
stoffet på punktet hvor du vil starte å sy.
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3-trådet coversting 

• Korrekt spenning
 – Still hver trådspenning inn på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet ditt.

• Korrigering av trådens spenning
Hvis coversting-undertråden er for løs:

 – Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 
coversting-undertråden (fiolett).

Hvis spenningen på venstre coversting-overtråd er for 
løs:

 – Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 
coversting-overtråden (gul).

 – Eller still inn en lavere verdi på trådspenningen 
til coversting-undertråden (fiolett).

Hvis høyre coversting-overtråd er for løs:
 – Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

høyre coversting-overtråd (grønn) eller (blå).
 – Eller still inn en lavere verdi på trådspenningen 

til coversting-undertråden (fiolett).
Hvis oversiden av stoffet bølger seg mellom overtrå-
dene og sømmen på undersiden av stoffet blir for 
stram:

 – Still inn en lavere verdi på trådspenningen til 
coversting-undertråden (fiolett).

OBS:
 – Disse spenningsinnstillingene er kun anbe-

falinger.
 – Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1. Stoffets type og tykkelse
2. Nålens tykkelse
3. Trådens størrelse, type og fiberinnhold

 – Stinglengden for coversting bør stilles inn på 
mer enn "•" (2,5 mm).

3-trådet bredt coversting

Stoff
Innstillingshjul for 

trådspenning
Gul Grønn Blå Fiolett

Polyester 4.0 4.0 4.0

3-trådet smalt coversting

Stoff
Innstillingshjul for 

trådspenning
Gul Grønn Blå Fiolett

Polyester 4.0 4.0 4.0

Trådfargekoden finner du på side 15.
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4-trådet coversting 

• Korrekt spenning
 – Still hver trådspenning inn på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet ditt.

• Korrigering av trådens spenning
Hvis coversting-undertråden er for løs:

 – Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 
coversting-undertråden (fiolett).

Hvis venstre coversting-overtråd er for løs:
 – Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

coversting-overtråden (gul).
 – Eller still inn en lavere verdi på trådspenningen 

til coversting-undertråden (fiolett).
Hvis spenningen på den midtre coversting-overtråden 
er for løs:

 – Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 
den midtre coversting-overtråden (grønn).

 – Eller still inn en lavere verdi på trådspenningen 
til coversting-undertråden (fiolett).

Hvis høyre coversting-overtråd er for løs:
 – Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

høyre coversting-overtråd (blå).
 – Eller still inn en lavere verdi på trådspenningen 

til coversting-undertråden (fiolett).
Hvis oversiden av stoffet bølger seg mellom overtrå-
dene og sømmen på undersiden av stoffet blir for 
stram:

 – Still inn en lavere verdi på trådspenningen til 
coversting-undertråden (fiolett).

OBS:
 – Disse spenningsinnstillingene er kun anbe-

falinger.
 – Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1. Stoffets type og tykkelse
2. Nålens tykkelse
3. Trådens størrelse, type og fiberinnhold

 – Stinglengden for coversting bør stilles inn på 
mer enn "•" (2,5 mm).

4-trådet coversting

Stoff
Innstillingshjul for 

trådspenning
Gul Grønn Blå Fiolett

Polyester 4.0 4.0 4.0 4.0
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OBS:
 – Vanligvis løsner ikke sømmen i starten av 

syarbeidet, men for sikkerhets skyld bør du 
sikre disse trådendene som beskrevet oven-
for for sying på stoffkanten.

SIKRE SLUTTEN AV SØMMEN
 – Da en søm som består av coversting løsner hvis 

undertråden trekkes ut på slutten av sømmen, 
kan du sikre slutten av sømmen som følger.

 – Når du syr langs stoffkanten mellom trådene 
som stikker ut av stoffkanten, knytter du først 
overtrådene (2 eller 3 tråder) som vist på ven-
stre bilde. Bind så sammen disse trådene med 
undertråden.

 – Når du er ferdig med å sy i midten, drar du over-
trådene (2 eller 3 tråder) ut fra undersiden av 
stoffet og knytter trådene som beskrevet oven-
for.

 – Klipp av trådene som stikker ut.
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VEDLIKEHOLD AV MASKINEN

Rengjøring av maskinen

Olje maskinen

 – Fjern lo fra området rundt griper- og stingplaten 
med en tørr børste.

 – Etter grundig rengjøring av maskinen må de 
markerte punktene smøres med en dråpe olje.

  FORSIKTIG:

Før rengjøring av maskinen trekkes støpselet ut 
av stikkontakten.

  FORSIKTIG:

Før du oljer maskinen, må du trekke støpselet ut 
av stikkontakten.

OBS:

Bruk kun symaskinolje. Bruk ingen annen olje, 
da dette kan føre til skader.
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SPESIALTILBEHØR
De følgende valgfrie syfotene, som er spesielt utviklet 
til maskinen, fås separat.

Snap-on-syføttene til denne maskinen gjør at syfoten 
enkelt kan skiftes ut.

Snap-on-syfot

• Fjerning
 – Drei på håndhjulet for å løfte nålene til høyeste 

posisjon.
 – Løft syfoten.
 – Trykk den røde løfteren (A) oppover på baksiden 

av syfot-skaftet, slik at sålen løsnes. Trykk 
syfot-skaftet i den andre posisjonen, og trekk 
syfotsålen bort fra venstre.

• Utskifting
 – Plasser syfotsålen under syfotskaftet slik at 

hengselstiften (C) passer inn i sporet (B) på 
skaftet. Senk deretter syfotskaftet nedover.

 – Hvis det ikke er enkelt å plassere syfotsålen 
under syfotskaftet, kan du løfte syfotskaftet til 
høy posisjon og, mens du holder det i denne 
posisjonen, plassere syfotsålen under syfotskaf-
tet. Senk deretter syfotskaftet nedover.

 – Løft syfotskaftet litt opp, og forsikre deg om at 
syfotsålen er riktig festet til syfotskaftet. 

OBS:

Ikke bruk andre maskiners syføtter. Bruk av 
syføtter som ikke er riktige kan føre til forstyrrel-
ser mellom nål og kniv, og kan være farlig.
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Ekstrautstyr
• Gummibåndsyfot

 – Strikksyfoten fører og strekker strikken når den 
sys fast. Ideelt til undertøy, badetøy, sportsklær 
og husflidstekstiler.

• Standard syfot transparent
 – Den transparente sålen gir deg en ekstra god 

oversikt over syingen. Den er ideell for avmer-
kede pyntesømmer samt til å posisjonere begyn-
nelsen og slutten av sømmen.

• Snorsyfot og styring
 – Denne syfoten styrer dekorative og tynne snorer 

i en tykkelse på opp til 2 mm nøyaktig og presist 
under coverstingsømmen når snorene sys fast. 
Den kan også brukes til å lage og sy på passe-
poil.

• Blondefot
 – Til å sy blonder, besetninger og bånd under en 

søm. Underkanten av stoffet kastes over samti-
dig med et smalt eller bredt coversting, slik at 
det oppstår en flat bindingssøm. 

• Skråbåndkanter for ubrettede bånd
 – Skråbåndkanteren lager praktiske kantoverkas-

tinger med ubrettede skråbånd i en bredde på 
25 til 28 mm. Kan også brukes til å gi egenskå-
rede skråbånd et profesjonelt utseende.

• Syfot
 – Faldefoten syr enkelt og raskt sømmer i en 

dybde på 2,5 cm. Et smalt eller bredt coversting 
kan brukes til overkasting av skjærekanten.

• Beltestroppfot
 – Beltestroppfoten brukes til å folde skråbånd og 

rette kantinger som på den måten raskt og 
enkelt forvandles til seler eller beltestropper ved 
hjelp av coversting eller kjedesting. 

• Falde- og blondefot
 – Denne syfoten syr bånd og blonder på stoffkan-

ten som samtidig brettes til sømmen. Et cover-
sting kaster over begge kantene samtidig, mens 
materialet brettes 1 cm.
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FEILSØKING OG LØSNINGER

Problem Årsak Løsning side

Stofftransport 1. Still inn en lengre stinglengde.
2. Øk trykket på syfoten for tykke stoffer.
3. Reduser trykket på syfoten for tynt stoff.

25
25
25 

Nålbrudd 1. Innsett nålen korrekt.
2. Stram justeringsskruen godt.
3. Bruk en større nål til tykke stoffer.

12
12
12

Tråden ryker 1. Kontroller træingen.
2. Kontroller om tråden har filtret seg sammen eller satt seg 

fast.
3. Sett inn nålen korrekt.
4. Sett inn en ny nål; die innsatte nålene kan være bøyde eller 

ha en stump spiss.
5. Bruk kun tråd av høy kvalitet.
6. Løsne spenningen på tråden.

15–23
20 

12
12 

37
27–31

Feilsting 1. Sett inn en ny nål; de innsatte nålene kan være bøyde eller 
ha en stump spiss. Benytt kun ELx705 overlocknåler.

2. Stram justeringsskruen godt.
3. Sett inn nålen korrekt.
4. Forandre nålens type og størrelse.
5. Kontroller træingen.
6. Øk trykket på syfoten.
7. Bruk kun tråd av høy kvalitet.

12 

12
12
12
15–23
25
37

Uregelmessige 
sting

1. Tilpass spenningen på tråden.
2. Kontroller om tråden har filtret seg sammen eller satt seg 

fast.
3. Kontroller tredningen.

27
20 

15–23

Sømmen rynker 
seg

1. Løsne spenningen på tråden.
2. Kontroller om tråden har filtret seg sammen eller satt seg 

fast.
3. Bruk en fin tråd av høy kvalitet.
4. Forkort lengden på stingene.
5. Reduser trykket på syfoten for tynt stoff.

27–31
20 

37
25
25

Stoffet stopper 
opp

1. Lukk griperdekselet før du begynner å sy.
2. Kontroller om tråden har filtret seg sammen eller satt seg 

fast.
3. Tråkle tykke stofflag først med en vanlig symaskin før du syr 

disse med en overlockmaskin.

9
20

Maskinen går ikke 1. Koble maskinen til strøm og slå den på.
2.  Lukk griperdekselet.

9, 10
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ANVENDELSESTABELL FOR STOFF, TRÅD OG NÅL

Vev

Stoff Tråd Nål ELx705

Tynt

Batist
Organdy
Voile
Krepp

Bomull: #100
Silke/viskose: #100
Omspunnet garn: #80– #90
Polyester: #80– #100

#80/12

Middels

Musselin
Seersucker
Sateng
Gabardin
Dresstoff

Bomull: #60– #80
Silke/viskose: #50
Omspunnet garn: #60– #80
Polyester: #60– #80

#90/14, #80/12

Tykt

Oxford
Jeansstoff
Tweed
Serge
Kord

Bomull: #40– #60
Silke/viskose: #40– #60
Omspunnet garn: #60– #80
Polyester: #50– #80

#90/14

Jersey og strikkevarer

Stoff Tråd Nål ELx705

Tynt Jersey og 
strikkevarer

Omspunnet garn: #80– #90
Polyester: #60– #80

#80/12

Middels Jersey og 
strikkevarer

Omspunnet garn: #60– #80
Polyester: #60– #80
Bomull: #60– #80

#90/14, #80/12

Tykt Ull (vevd, 
strikket)

Omspunnet garn: #60– #80
Polyester: #50– #60
Teksturert tråd (nylon)
Teksturert tråd (polyester)

#90/14, #80/12
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SPESIFIKASJON
Teknisk informasjon

Stingformasjon 4 sting
1-3 nåler 
1 gripere

Nålsystem ELx705

Coversting-nålavstand To nåler: 2,8 mm (smal), 5,6 mm (bred)
Triple nåler: 5,6 mm

Differensialtransport-innstil-
ling

Strekk 0.6–1 
Rynker 1–2

Høyde på syfot 4,5 mm

Syhastighet 1300 sting/min.

Pedal Type 4C–316B 
for (USA/Kanada)

Type 4C–316C / 4C–326C / 4C–326G / 
4C–345G 
for andre land

Mål (LxBxH) mm 336 x 263 x 294

Vekt (kg) 6,8

NO – 02/2017 – 3. versjon

5040003.0.07 / G8P30

© BERNINA International AG

Steckborn CH, www.bernina.com
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