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VIKTIGT! 

VARNING!

FARA!

För att skydda mot brännskador, brand, 
elstötar eller skador:
1. Använd bara maskinen för de ända-

mål som beskrivs i denna anvisning. 
Använd bara tillbehör och reservde-
lar som rekommenderas av tillver-
karen. 

2. Använd inte maskinen som en lek-
sak. Extra försiktighet krävs när 
maskinen används av barn eller i 
närheten av barn. Maskinen är inte 
avsedd att användas av personer 
(och barn) med begränsad fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga, eller 
som inte har tillräcklig vana vid eller 
tillräcklig kunskap om maskinen, om 
de inte är under uppsikt av en per-
son som ansvarar för deras säker-
het eller har fått instruktioner om hur 
maskinen ska användas. Barn 
måste hållas under uppsikt, för att 
säkerställa att de inte leker med 
maskinen.

De säkerhetsåtgärder som nämns här 
måste alltid åtföljas, däribland även föl-
jande:
Läs alla anvisningar innan maskinen 
används. 
Maskinen bör i allmänhet alltid kopplas 
bort från elnätet när den inte används.

Använd aldrig maskinen om:
 ⦁ sladden eller kontakten är skadad,
 ⦁ den inte fungerar korrekt,
 ⦁ den har ramlat ner eller skadats,
 ⦁ den har utsatts för vattenskada.

3. Lämna i dessa fall in maskinen till 
din auktoriserade BERNINA-återför-
säljare för inspektion och eventuell 
reparation.

4. Använd aldrig maskinen om luftöpp-
ningarna är blockerade. Se till att 
maskinens ventilationsöppningar 
inte är täckta av ludd, damm och 
lösa klädesplagg.

5. Håll fingrarna borta från alla rörliga 
delar. Var extra försiktig i närheten 
av synålar och knivar. 

6. Stoppa aldrig in någon typ av före-
mål i maskinens öppningar.

7. Använd inte maskinen utomhus.
8. Använd inte maskinen i utrymmen 

där aerosol-produkter (sprejer) eller 
syre används.

9. Dra inte och tryck inte ihop tyget när 
du syr. Då kan nålen gå av.

10. Stäng av maskinen eller ställ den på 
«0», när du utför anpassningar i 
närheten av nålen, som trädning av 
nålen, byte av nål, trädning av gripa-
ren eller byte av syfot.

11. Dra alltid ut kontakten ur eluttaget 
när du tar bort lock, öppnar lock, för 
att lyfta upp kniven eller trä gripa-
ren, vid smörjning eller vid andra 
anpassningar som nämns i denna 
anvisning och som kan utföras av 
användaren.

12. Använd inga böjda nålar.
13. Använd alltid BERNINAs origi-

nal-stygnplåt. Om fel stygnplåt 
används kan nålen gå av.

14. Denna maskin har dubbel isolering 
(gäller inte USA och Kanada). 
Använd endast originalreservdelar. 
Se anvisningar för service av dub-

För att skydda mot elstötar:
1. Lämna aldrig maskinen utan upp-

sikt, när kontakten är isatt.
2. Dra alltid ur kontakten efter använd-

ning och före rengöring.
3. LED-strålning. Titta aldrig direkt in i 

optiska instrument. LED-produkt 
klass 1M.
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I en dubbelisolerad produkt finns två iso-
leringssystem istället för jordning. I en 
dubbelisolerad produkt finns alltså inga 
jordningsanordningar och inga ska heller 
läggas till. Service på dubbelisolerade 
produkter kräver yttersta försiktighet och 
kunskap om systemet och bör därför 
endast utföras av kvalificerad serviceper-
sonal. Reservdelar till dubbelisolerade 
produkter måste vara identiska med ori-
ginaldelarna i produkten. En dubbelisole-
rad produkt märks på följande sätt: «Dub-
belisolering» eller «Dubbelisolerad».

Även symbolen  kan finnas som märk-
ning på en sådan produkt.

Alla rättigheter förbe-
hålls 
Av tekniska skäl och för att förbättra produk-
ten, kan förändringar gällande maskinens 
egenskaper, delar och tillbehör när som 
helst göras, utan att detta meddelas. Medföl-
jande tillbehör kan variera beroende på 
land.

Underhåll av skyddsiso-
lerade produkter

belisolerade produkter.
15. Använd endast den fotpedal som 

medföljer maskinen. (Typ 4C–316B 
bara för USA och KANADA). 

Bara för Europa: Barn äldre än åtta år och 
personer med begränsad fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga eller bristande erfa-
renhet och/eller otillräcklig kunskap om hur 
maskinen ska användas, får bara använda 
denna under uppsikt och efter att de har 
fått en förklaring av hur maskinen används 
på ett säkert sätt och förstått möjliga risker. 
Barn får inte leka med maskinen. Rengö-
rings- och servicearbeten får inte utföras 
av barn utan uppsikt.
Utanför Europa (med undantag av USA 
och Kanada): Personer (inklusive barn) 
med begränsad fysisk, sensorisk eller 
mental förmåga eller bristande erfarenhet 
och/eller otillräcklig kunskap om hur maski-
nen ska användas, får bara använda denna 
under uppsikt av en person som är ansva-
rig för deras säkerhet och efter att de har 
fått en förklaring av hur maskinen används 
på ett säkert sätt. Håll barn under uppsikt, 
så att de inte leker med maskinen.

SPARA DENNA ANVIS-
NING!

OBS!

Om maskinen förvaras i ett kallt rum, bör 
den flyttas till ett varmt rum en timme före 
användning.

     VARNING!

Denna maskin är endast avsedd för privat 
användning. Vid intensiv eller kommersiell 
användning krävs regelbunden rengöring 
och framförallt noggrann skötsel.
Spår av slitage på grund av intensiv eller 
kommersiell användning täcks inte auto-
matiskt av garantin, även under garantiti-
den. Beslut om hur sådana fall ska hante-
ras, avgörs av den lokala 
servicepersonalen.
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DELARNAS BETECKNING

Maskindetaljer

 Utdragbar trådledare
 Handtag
 Trådspänningsjustering (gul)
 Trådspänningsjustering (grön)
 Trådspänningsjustering (blå)
 Trådspänningsjustering (violett)
 Stygnplåt
 Tyglock

 Griparlock
 Haupt-/Lichtschalter
 Stygnlängdsjustering
 Handhjul
 Trådrullehållare
 Trådrullskona
 Trådrullehållare



	 7

16

17

18

19

 Syfotslyft
 Differentialmatningsjustering
 Syfotstryckhjul
 Standardsyfot täckstygn
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TILLBEHÖR
Standard

Nålinformation

 Skruvmejsel (stor)
 Olja
 Spolnät (4x)
 Spolbricka (4x)
 Borste
 Nålsats (ELx705)*
 Nålträdare/-isättare
 Insexnyckell (liten)
 Pincett
 Trådrullskona (4x)
 Skyddsöverdrag

Den här overlockmaskinen använder plan kolvnål 
(ELx705).
Försök inte att använda någon typ eller storlek 
av nål till en normal hushållssymaskin i denna 
overlock-maskin.
En nål ELx705 i storlek 80/12 medföljer maskinen.
Använd endast nålar från systemet ELx705 i 
storlekarna 70/10 - 90/14.
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Huvudkomponenter bakom gripar-
locket

SYFÖRBEREDELSER

ÖPPNA GRIPARLOCKET

(1) Standardsyfot
(2) Kedje-/täckstygnsgripare

Huvudströmbrytare
 – Koppla in fotpedalen/kontakten i anslutningen 

på maskinen.
 – Sätt i sladden i eluttaget.
 – För att slå på, ställ strömbrytaren på "l". 
 – För att stänga av, ställ strömbrytaren på "O"

1. Skjut griparlocket så långt åt höger som det går.
2. Fäll griparlocket framåt. 

  FÖRSIKTIGT!

Slå av huvudströmbrytaren.

  FÖRSIKTIGT!

Se till så att griparlocket är stängt när du syr.
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  FÖRSIKTIGT!

Använd endast den fotpedal som medföljer 
maskinen. (Typ 4C–316B bara för USA och 
KANADA). Läs informationen märkt med "Var-
ning" på nästa sida.

• Information gällande den polariserade 
kontakten

(BARA FÖR USA OCH KANADA)

Maskinen har polriktig kontakt (ett kontaktstift är bre-
dare än övriga). För att minska risken för elstötar, är 
kontakten utformad på så sätt att den bara kan stop-
pas in i ett polariserat uttag i en riktning. Om kontakten 
inte passar i uttaget, vänd på den.
Om den fortfarande inte passar, kontakta en kvalifice-
rad elektriker, för att låta installera ett passande uttag. 
Utför under inga omständigheter ändringar på kontak-
ten.

  FÖRSIKTIGT!
 – Säkerställ att eluttagets spänning (väggutta-

get) motsvarar motorns märkeffekt.
 – Hantera fotpedalen försiktigt och låt den inte 

falla ner på golvet. Lägg inga andra föremål 
på fotpedalen när den används.

 – Innan du byter nål eller syfot eller lämnar 
maskinen utan uppsikt, dra ut kabeln ur vägg-
uttaget. På så sätt förhindrar du att maskinen 
startar oavsiktligt om någon råkar beröra fot-
pedalen.

Fotpedal
 – Fotpedalen används för att driva maskinen och 

justera hastigheten.
 – Ju kraftigare du trycker, desto snabbare syr 

maskinen.
 – För att stanna maskinen, lyft bort foten från fot-

pedalen.
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FÖRBEREDELSER INFÖR 
TRÄDNING
Ställa in den utdragbara trådledaren

 – Plocka ut den utdragbara trådledaren uppifrån 
ur cellplasten och sätt i den på det sätt som 
visas till vänster.

 – Dra ut den utdragbara trådledaren helt.
 – De båda kopplingsställena på teleskopstången 

hakar fast, när de är i rätt läge.
 – Centrera den utdragbara trådledaren över 

trådrullehållaren.
 – Sätt trådkonan på trådrullehållaren.

Spolnät
Vid användning av syntetiska trådar, som lätt halkar av 
konan, lägger du spolnätet (1)  nedtill över trådspolen 
och låter trådändan hänga fritt upptill på spolnätet.

Spolbricka
När du använder en normal trådrulle, sätt fast den med 
den medföljande spolbrickan (2) på trådrullen (3).

3

2

1
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TA BORT OCH SÄTTA I NÅLAR

Nålläge
 – Det går att sätta i tre nålar i nålhållaren på 

maskinen.
 – Stygnöversikten visar olika nållägen illustrerade 

på nålhållaren.
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C
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OBS!

Vänsternålen sitter lite högre än de andra när du 
satt i alla täckstygnsnålar.

Ta bort nålar

 – Vrid handhjulet motsols tills nålarna når sin hög-
sta position.

 – Håll nålen du ska ta bort med nålisättaren (finns 
i griparlocket).

 – Lossa nålskruven och ta bort nålen.

(C) Vänster täckstygnsnål (LC)
(D) Mittäckstygnsnål (CC)
(E) Höger täckstygnsnål (RC)

  FÖRSIKTIGT!

När du tar bort nål du inte ska använda för att sy 
med direkt, tänk då på att
dra åt nåljusteringsskruven i nålhållarens skruv-
hål.
Men dra inte åt för hårt, det kan skada nålhålla-
ren.

  FÖRSIKTIGT!

Dra ut kabeln ur vägguttaget innan du tar bort 
nålen/nålarna.
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Sätta i nålar
 – Håll nålen med den platta ytan (1) bakåt.
 – Sätt i nålen så högt upp som det går i nålhålla-

ren.
 – Om du först sänker ner nålen i hålet i stygnplå-

ten, hamnar den i rätt läge med nålfästet. Ställ 
den sedan rakt upp.

Maskinen använder ELx705-nålar.
Använd inte vanliga hemsymaskinsnålar.

C
D
E

DDC E

E

D

C

C
D

E

1

2

3

OBS!

Du måste lossa alla insexskruvarna  (3) när du 
sätter i nålar i fästena (C-E).
Dra åt alla skruvar (2) jämnt när du satt i nålarna.
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Stygntyp
(BERNINAS sömnummer)

Rekommenderade maskininställ-
ningar

Trådspänning

SL DF NP Gul Grön Blå Violett

16 2-tråds kedjestygn 3 1 – 2.5 – 5.5

21 4-tråds täckstygn 3 1 4.0 4.0 4.0 4.0

22 Bred, 3-tråds täcksöm 3 1 4.0 – 4.0 4.0

23 Smal, 3-tråds täcksöm 3 1 4.0 4.0 – 4.0

Trådspänningen ökar, när högre värden ställs in med urvalshjulen. Spänningsinställningarna på sidan och i hela 
anvisningen är rekommenderade grundinställningar. Anpassa trådspänningen efter tyg och tjocklek hos den tråd 
som används. Anpassa spänningen i små steg om max. ett halvt nummer, så får du bäst slutresultat.

 – Ska du sy kedjestygn, ställ in en stygnlängd > 2 mm.
 – Ska du sy täckstygn, ställ in en stygnlängd > ”•” (2,5 mm).

Stygnöversikt

Maskinen kan sy 4 stygntyper beroende på nålläge, påträdningsmetod och spänningsanpassning.

Stygntyp Användning Sid.

16 2-tråds kedjestygn
1-nåls, 2-tråds rakstygn används för konstruktion eller 
dekorsöm. 

27

21 4-tråds täckstygn
3-nåls, 4-tråds täckstygn passar för töjbar väv som trikå. 

Trippelsömmen blir till med hjälp av vänster-, mitt- och 
högernålen.

31

22 Bred, 3-tråds täcksöm
2-nåls, 3-tråds täckstygn passar för töjbar väv som trikå. 

Den breda sömmen blir till med hjälp av vänster- och 
högernålen.

30

23 Smal, 3-tråds täcksöm
2-nåls, 3-tråds täckstygn passar för töjbar väv som trikå. 

Den smala sömmen blir till med hjälp av vänster- och 
mittnålen.

30

Rekommenderade maskininställningar  
SL  = Stygnlängd
DF  = Differentialmatningsjustering
NP  = Nålläge

Trådspänning färgkod
Gul  = (LC)
Grön  = (CC)
Blå  = (RC)
Violett = (CL)
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TRÄ MASKINEN

Påträdningsschema kedjestygn

• Kedjestygn
 – Det finns ett färgkodat påträdningsschema i gri-

parlocket.
 – Trä maskinen i ordningen (1)–(2).

Påträdningsschema täckstygn

• Täckstygn 
 – Det finns ett färgkodat påträdningsschema i gri-

parlocket.
 – Trä maskinen i ordningen (1)–(4).

• Spänning färgkod 
(1) Kedjestygn gripartråd  (violett)
(2) Kedjestygn nåltråd  (grön)
(5) Rätsida
(6) Avigsida

• Spänning färgkod 
(1) Kedjestygn gripartråd  (violett)
(2) Höger täckstygnsnål (blå)
(3) Mittäckstygnsnål (grön)
(4) Vänster täckstygnsnål (gul)
(5) Rätsida
(6) Avigsida

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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Trä kedjestygns-/täckstygnsgriparen 
(violett)

 – Lyft upp syfoten så att spännskivorna öppnar.
 – Trä kedjestygns-/täckstygnsgriparen som bilden 

visar (1)–(11).
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  FÖRSIKTIGT!

Slå av huvudströmbrytaren.

 – För tråden genom trådledaren från bak- till fram-
sidan (1).

 – Trä förspänningsstyrningen genom att dra trå-
den åt vänster så att den glider under styrningen 
(2). Dra sedan tråden förbi förspänningen på 
höger sida som bilden visar.

 – Håll tråden med fingrarna och för den in igenom 
spännskivorna och dra den nedåt, så att den 
hamnar rätt mellan spännskivorna  (3).
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 – Vrid handhjulet mot dig tills kedjestygnsgriparen 
sticker ut 10 mm över kanten på stygnplåten.

 – Trä maskinens gripardel genom att följa de vio-
lettmarkerade trådledarna (4)–(11).

 – För tråden med pincettspetsen genom trådleda-
ren (4).

 – För tråden med pincettspetsen genom främre 
slitsen på trådledaren (5).

 – För tråden med pincettspetsen genom trådleda-
ren (6-9).

 – Trä det framifrån och bakåt igenom griparögat 
(A).

 – Dra en ca 10 cm (4”) lång tråd igenom griparen.
 – Lägg tråden i den V-formade öppningen (B) på 

nålträdaren.
 – Håll ordentligt fast trådänden med vänster hand 

och dra trädningsspaken (C) uppåt till position 
(D).

OBS!

Använder du pincetten från griparlocket, så går 
det lättare att trä igenom nålsögat.
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Trä höger täckstygnsnål (blå)
(E på nålhållaren)

 – Lyft upp syfoten så att spännskivorna öppnar.
 – Trä höger täckstygnsnål som bilden visar (1)–

(10).
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  FÖRSIKTIGT!

Slå av huvudströmbrytaren.

 – För tråden genom trådledaren från bak- till fram-
sidan (1).

 – Trä förspänningsstyrningen genom att dra trå-
den åt höger så att den glider under styrningen 
(2). Dra sedan tråden förbi förspänningen på 
höger sida.

 – Håll tråden med fingrarna och för den in igenom 
spännskivorna och dra den nedåt, så att den 
hamnar rätt mellan spännskivorna (3).
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 – Fortsätt med trådpunkterna (4)–(9).

 – Kontrollera att tråden är nedtill vid nålhållaren 
för täckstygn före trådledaren innan du trär trå-
den in igenom nålsögat.

 – Trä tråden i det högra nålsögat (10).

OBS!

För tråden genom bakre slitsen på trådledaren 
(5).
Skjut tråden i slitsen på overlocktrådgivarlocket 
(6). 
Skjut tråden i högerslitsen på trådledarna (7-9).

OBS!

Använder du pincetten från griparlocket, så går 
det lättare att trä igenom nålsögat.

 – Dra en ca 10 cm (4”) lång tråd igenom nålsögat 
mot maskinens baksida.

 – För sedan tråden bakåt åt vänster under syfo-
ten.
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Trä täckstygns-/kedjestygnsmittnå-
len (grön)
(D på nålhållaren)

 – Lyft upp syfoten så att spännskivorna öppnar.
 – Trä täckstygns-kedjestygnsmittnålen som bilden 

visar (1)–(10).
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  FÖRSIKTIGT!

Slå av huvudströmbrytaren.

 – För tråden genom trådledaren från bak- till fram-
sidan (1).

 – Trä förspänningsstyrningen genom att dra trå-
den åt höger så att den glider under styrningen 
(2). Dra sedan tråden förbi förspänningen på 
höger sida som bilden visar.

 – Håll tråden med fingrarna och för den in igenom 
spännskivorna och dra den nedåt, så att den 
hamnar rätt mellan spännskivorna (3).
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 – Fortsätt med trådpunkterna (4)–(9).

 – Kontrollera att tråden är nedtill vid nålhållaren 
för täckstygn före trådledaren innan du trär trå-
den in igenom nålsögat.

 – Trä i det mittnålsögat (10).

OBS!

För tråden genom mittslitsen på trådledaren (5).
Skjut tråden i slitsen på overlocktrådgivarlocket 
(6). 
Skjut tråden i mittslitsen på trådledarna (7-9).

OBS!

Använder du pincetten från griparlocket, så går 
det lättare att trä igenom nålsögat.

 – Dra en ca 10 cm (4”) lång tråd igenom nålsögat 
mot maskinens baksida.

 – För sedan tråden bakåt åt vänster under syfo-
ten.
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Trä täckstygnsnålen (gul)
(C på nålhållaren)

 – Lyft upp syfoten så att spännskivorna öppnar.
 – Trä täckstygns-kedjestygnsmittnålen som bilden 

visar (1)–(10).

2

3

4

1

1

2

2

5

6

7

8

9

10

10

9

2

3

4

1

1

2

2

5

6

7

8

9

10

10

9

3

3

6
7

8

10

5

4

9

10

9

  FÖRSIKTIGT!

Slå av huvudströmbrytaren.

 – För tråden genom trådledaren från bak- till fram-
sidan (1).

 – Trä förspänningsstyrningen genom att dra trå-
den åt höger så att den glider under styrningen 
(2). Dra sedan tråden förbi förspänningen på 
höger sida som bilden visar.

 – Håll tråden med fingrarna och för den in igenom 
spännskivorna och dra den nedåt, så att den 
hamnar rätt mellan spännskivorna (3).
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 – Fortsätt med trådpunkterna (4)–(9).

 – Kontrollera att tråden är nedtill vid nålhållaren 
för täckstygn före trådledaren innan du trär trå-
den in igenom nålsögat.

 – Trä i det vänstra nålsögat (10).

OBS!

För tråden genom främre slitsen på trådledaren 
(5).
Skjut tråden i slitsen på overlocktrådgivarlocket 
(6). 
Skjut tråden i vänsterslitsen på trådledarna 
(7-9).

OBS!

Använder du pincetten från griparlocket, så går 
det lättare att trä igenom nålsögat.

 – Dra en ca 10 cm (4”) lång tråd igenom nålsögat 
mot maskinens baksida.

 – För sedan tråden bakåt åt vänster under syfo-
ten.
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BYTA TRÅDAR 
Knytmetoden

 – För att byta trådsort eller färg klipper du av trå-
den i närheten av spolen.

 – Ställ den nya trådspolen på trådrullehållaren.
 – Knyt ihop den gamla och nya tråden. Klipp av 

2-3 cm (1”) långa trådändar. Om du klipper 
ändarna för kort, kan knuten lösa upp sig.

 – Dra ordentligt i båda ändarna, för att testa om 
knuten håller.

 – Lyft upp syfoten så att spännskivorna öppnar.

 – Dra trådarna, en och en, genom maskinen.
 – Går det trögt att dra trådarna, kontrollera om har 

trasslat sig vid trådledarna eller bildat slingor 
under trådrullehållarna.

 – Om knuten befinner sig framför nålen, SLUTA 
att dra i trådarna.

 – Klipp av knuten och trä tråden igenom nålsögat.
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INSTÄLLNING 
Stygnlängd

 – Stygnlängdsinställningen ska i de flesta fall stå 
på ”•”.

 – Ska du sy kraftigt tyg, ställ in stygnlängden på • 
– 4.

 – Ska du sy tyg med mycket stretch, ställ in stygn-
längden på 2 – 4.

1

2

●

3

Syfotstrycket

Maskinens syfotstryck är från fabrik inställt så att det 
passar för att sy i medeltunga tyger.
De flesta material kräver ingen anpassning av syfot-
strycket. Det finns emellertid vissa fall, då en anpass-
ning krävs, som till exempel när lättare eller tyngre 
tyger ska sys.
Välj i dessa fall "•" för normalt tryck, "L" för lättaste och 
"H" för högsta tryck.

 – Minska trycket för lätta tyger.
 – Öka trycket för tunga tyger.
 – Sy en provbit och bestäm optimalt tryck för ditt 

syprojekt.
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DIFFERENTIALMATNING

 – Differentialmatningen är ett system som ”töjer” 
eller ”krullar” tyget om ändrar mängden matat 
tyg på främre matningen jämfört med bakre 
matningen.

 – Differentialmatningsförhållandet ligger i interval-
let 0,6-2,0. Anpassningen sker med differential-
matningsjusteringen på vänstersidan.

 – Differentialmatning är väldigt effektivt när du syr 
jersey och snedskurna tyger

 – Inställningen "1" är differentialmatningsjuste-
ringen för förhållandet 1:1.

Krusat täckstygn (1–2.0)

• Differentialmatningsjustering för rynkef-
fekt

 – Ställ in differentialmatningen enligt ovan på ”1”. 
 – Vilken inställning som ska väljas beror på 

materialet som ska sys samt hur mycket tyg 
som ska rynkas. 

 – Välj en inställning som matchar tyget och prova 
den innan du syr direkt på plagget.

Töjt täckstygn (1–0.6)

• Differentialmatningsjustering för töj-
ningseffekt

 – Ställ in differentialmatningen enligt nedan på 
”0,6” och ”1”.
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SY KEDJESTYGN

2-tråds kedjestygn

• Rätt spänning
 – Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

• Korrigera trådspänningen
Om kedjestygnsnåltråden är för lös:

 – ställ in nåltrådsspänningen (grön) på högre 
värde.

 – eller ställ in kedjestygngripartrådspänningen 
(violett) på lägre värde.

• Syanvisning
Kedjestygn syr du med 2 trådar, en nål och en gripare.

• Sömstart och -slut
 – Dra trådkedjan lätt mot baksidan av maskinen 

när du börjar sy tills nålen går i tyget.
 – Sy 2-3 cm på en bit resttyg och sy av så det blir 

en kedja när du börjar sy efter att du trätt maski-
nen.

 – Vid sömslutet drar du tyget lätt mot baksidan av 
symaskinen och syr av.

OBS!
 – Spänningsinställningarna är rekommenda-

tioner.
 – Rätt spänningsinställning beror på:

1. tygets tjocklek och typ
2. nålens tjocklek
3. trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning
 – Stygnlängden för kedjestygn ska vara 

inställd på > 2 mm.

2-tråds kedjestygn

Medeltungt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Violett

Polyester 2.5 5.5

För tråd-färgkoder, se sid. 15.

NP  Se sid. 12

SL 2–4 Se sid. 25
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SY TÄCKSTYGN

 – Maskinen kan sy 5,6 mm breda, 3-tråds täck-
stygn.

 – Täckstygn kan du använda för sömnad, söm-
kantstickning, halskantfållning eller dekorsöm-
mar.

 – Täckstygn passar bäst för töjbar väv som trikå 
och jersey.

 – De går också att använda för vävda tyger som 
denim; då krävs emellertid att du är väldigt för-
siktig vid spänningsinställningen eftersom du 
annars får trådbrott eller överhoppade stygn.

 – Får du överhoppade stygn eller trådbrott när du 
syr i denim, byt först nål och anpassa sedan 
spänningen lite i taget (1/4 nummer åt gången).

Ställa in maskinen

 – Öppna griparlocket. (Se sid. 9)
 – För att sy en 5,6 mm bred trippeltäcksöm, sätt i 

högertäcknålen (E), mittäcknålen (D) och 
täcknålen (C).  (Se sid. 12)

 – För tråden genom nålarna (E), (D) och (C) samd 
kedjestygnsgriparen (violett) (se sid. 18-23)

  FÖRSIKTIGT!

Slå av huvudströmbrytaren.

 – Skalan på täckstygnslocket refererar till täck-
stygnsmittnålen.

 – Använd rätt placering av tygkanten.
 – Stäng griparlocket.
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Extrainformation till täckstygn

• Vid sömstart
(a) Lyft upp syfoten.

OBS!
(h) Anvisningarna gäller täcksömamr eftersom de 

inte går att sy av vid sömslutet.

(b) Lägg tyget under syfoten bakom nålen.
(c) Sänk ned syfoten.

• Vid sömslut
(d)  Stoppa vid sömslutet.
(e) Lyft syfoten.

(f)  Vrid handhjulet ett varv (moturs) och sedan ett 
varv tillbaka i motsatt riktning (medurs). 

(g) Dra tyget lätt ut mot baksidan av maskinen och 
klipp av trådarna så att du kan ta ur tyget.

OBS!

Ska du börja sy mitt på tyget, lägg tyget vid den 
sömstart du vill ha.



30

3-tråds täckstygn 

• Rätt spänning
 – Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

• Korrigera trådspänningen
Om täckstygnsgripartråden är för lös:

 – ställ in täckstygnsgripartrådspänningen (violett) 
på högre värde.

Om täckstygnsnåltrådens spänning är för lös:
 – ställ in vänstra täckstygnstrådsspänningen (gul) 

på högre värde.
 – eller ställ in täckstygngripartrådspänningen (vio-

lett) på lägre värde.
Om högra täckstygnsnåltråden är för lös:

 – ställ in högra täckstygnsnåltrådspänningen 
(grön) eller (blå) på högre värde.

 – eller ställ in täckstygngripartrådspänningen (vio-
lett) på lägre värde.

Om tygets rätsida buktar mellan  nåltrådarna och söm-
marna på avigsidan är för strama:

 – ställ in täckstygngripartrådspänningen (violett) 
på lägre värde.

OBS!
 – Spänningsinställningarna är rekommenda-

tioner.
 – Rätt spänningsinställning beror på:

1. tygets tjocklek och typ
2. nålens tjocklek
3. trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning
 – Stygnlängden för täckstygn ska vara inställd 

på > ”•” (2,5 mm).

Bred, 3-tråds täcksöm

Tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Violett

Polyester 4.0 4.0 4.0

Smal, 3-tråds täcksöm

Tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Violett

Polyester 4.0 4.0 4.0

För tråd-färgkoder, se sid. 15.
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4-tråds täckstygn 

• Rätt spänning
 – Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

• Korrigera trådspänningen
Om täckstygnsgripartråden är för lös:

 – ställ in täckstygnsgripartrådspänningen (violett) 
på högre värde.

Om vänstra täckstygnsnåltråden är för lös:
 – ställ in vänstra täckstygnstrådsspänningen (gul) 

på högre värde.
 – eller ställ in täckstygngripartrådspänningen (vio-

lett) på lägre värde.
Om täckstygnsmittnåltrådspänningen är för lös:

 – ställ in täckstygnsmittnåltrådspänningen (grön) 
på högre värde.

 – eller ställ in täckstygngripartrådspänningen (vio-
lett) på lägre värde.

Om högra täckstygnsnåltråden är för lös:
 – ställ in högra täckstygnsnåltrådspänningen (blå) 

på högre värde.
 – eller ställ in täckstygngripartrådspänningen (vio-

lett) på lägre värde.
Om tygets rätsida buktar mellan  nåltrådarna och söm-
marna på avigsidan är för strama:

 – ställ in täckstygngripartrådspänningen (violett) 
på lägre värde.

OBS!
 – Spänningsinställningarna är rekommenda-

tioner.
 – Rätt spänningsinställning beror på:

1. tygets tjocklek och typ
2. nålens tjocklek
3. trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning
 – Stygnlängden för täckstygn ska vara inställd 

på > ”•” (2,5 mm).

4-tråds täckstygn

Tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Violett

Polyester 4.0 4.0 4.0 4.0
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2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3



32

OBS!
 – Oftast går inte sömmen upp vid sömstart; 

men fäst även de här trådändarna som ovan 
för att sy tygkanten.

FÄSTA TRÅDÄNDEN
 – Eftersom sömmar med täckstygn går upp om 

gripartråden blir utdragen vid sömslutet, så 
måste du fästa trådänden såhär.

 – När du syr tygkanten mellan trådarna som 
sticker ut ur tygkanten, gör först en knut på nål-
trådarna (2 eller 3 trådar) så som den vänstra 
bilden visar. Bind ihop trådarna med gripartrå-
darna.

 – När du slutar sy i mitten, dra ut nåltrådarna (2 
eller 3 trådar) på avigsidan och knyt ihop trå-
darna enligt ovan.

 – Klipp av utstickande trådar.
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MASKINUNDERHÅLL

Rengöra maskinen

Smörja maskinen

 – Ta bort luddet ur gripar- och stygnplåtsdelen 
med luddborsten.

 – Lägg en droppe olja på de markerade ställena 
när du rengjort maskinen ordentligt.

  FÖRSIKTIGT!

Dra ut kontakten ur eluttaget innan maskinen 
rengörs.

  FÖRSIKTIGT!

Dra ur kontakten innan du smörjer maskinen.

OBS!

Använd bara symaskinsolja. Använd ingen 
annan olja, eftersom det kan skada maskinen.
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SPECIALTILLBEHÖR
Föjlande alternativa syfötter, som har framtagits speci-
ellt för maskinen, finns tillgängliga separat.

Snap-on-syfötter till denna maskin förenklar syfotsby-
tet.

Snap-on-syfot

• Ta bort
 – Vrid handhjulet tills nålen är i sitt högsta läge.
 – Lyft upp syfoten.
 – Tryck den röda spaken (A) på baksidan av syfo-

tens skaft uppåt, sulan lossnar. Tryck syfotsskaf-
tet till den andra positionen och dra bort syfotss-
ulan åt vänster.

• Byta
 – Sätt syfotssulan under syfotskaftet så att 

gångjärnsstiftet (C) passar in i slitsen (B) i skaf-
tet. Sänk ner syfotsskaftet.

 – Går det inte att smidigt få in syfotssulan under 
syfotskaftet, lyft syfotskaftet till högsta läget och 
håll det där medan du sätter syfotssulan under 
syfotskaftet. Sänk ner syfotsskaftet.

 – Lyft upp syfotsskaftet och kontrollera att syfotss-
ulan är korrekt fastsatt på syfotsskaftet. 

OBS!

Använd inga syfötter från andra maskiner. Far-
liga störningar mellan nål och kniv kan uppstå 
om felaktiga syfötter används.
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Extratillbehör
• Resårfot

 – Resårfoten för och töjer resåren när du syr. Per-
fekt för underkläder, badmode, sportkläder och 
hemtextilier.

• Standardsyfot, transparent
 – Den transparenta sulan ger perfekt sikt över ditt 

syprojekt. Den är perfekt för uppmarkerade 
dekorsömmar samt för att lägga en söm i början 
eller slutet.

• Snörfot och styrning
 – Syfoten för dekorativa och fina snören < 2 mm 

noggrant och exakt när du syr fast dem med 
täckstygn. Den går även att använda för att göra 
och sy på passpoal.

• Spetsfot
 – För att sy spets, bräm och band under sömmen. 

Tygets underkant blir uppsnyggad med en smal 
eller bred täcksöm som ger en platt skarvsöm. 

• Bandfållare för band som inte är förfal-
sade

 – Bandfållaren gör praktiska kantuppsnyggningar 
med 25 till 28 mm breda kantband som inte är 
förfalsade. Du kan även använda kantband som 
du klippt till själv för att få en proffsig image.

• Sömfot
 – Sömfoten syr snabbt och smidigt sömmar med 

2,5 cm-djup. Du kan använda en smal eller bred 
täcksöm för att snygga till klippkanten.

• Hällfot
 – Hällfoten använder du för vikta kantband eller 

raka kantfållningar som du snabbt och smidigt 
förvandlar till hängare eller hällor med täck- eller 
kedjesöm. 

• Söm- och spetsfot
 – Den här syfoten syr på band eller spets på tyg-

kanten som samtidigt blir omslagen för sömmen. 
En täcksöm snyggar till båda kanterna samtidigt 
och ger materialet ett 1 cm-omslag.
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FELÅTGÄRDER

Problem Orsak Lösning sida

Tygmatningen 1. Ställ in en längre stygnlängd.
2. Öka syfotstrycket för tungt tyg.
3. Minska syfotstrycket för lätt tyg.

25
25
25 

Nålbrott 1. Sätt i nålen korrekt.
2. Dra åt nåljusteringsskruven.
3. Använd en större nål för tunga tyger.

12
12
12

Trådbrott 1. Kontrollera trädningssättet.
2. Kontrollera om tråden har trasslat till sig eller fastnat.
3. Sätt i nålen korrekt.
4. Sätt i en ny nål: nålen som satt i kan ha varit böjd eller ha 

en slö spets.
5. Använd bara trådar av hög kvalitet.
6. Lossa på trådspänningen.

15–23
20
12
12 

37
27–31

Felstygn 1. Sätt i nya nålar: nålarna som satt i kan ha varit böjda eller 
ha en slö spets. Använd endast ELx705-overlocknålar.

2. Dra åt nåljusteringsskruven.
3. Sätt i nålarna korrekt.
4. Ändra nålarnas typ eller storlek.
5. Kontrollera trädningssättet.
6. Öka syfotstrycket.
7. Använd bara trådar av hög kvalitet.

12 

12
12
12
15–23
25
37

Ojämna stygn 1. Anpassa trådspänningen.
2. Kontrollera om tråden har trasslat till sig eller fastnat.
3. Kontrollera trädningssättet.

27
20
15–23

Sömrynkning 1. Lossa på trådspänningen.
2. Kontrollera om tråden har trasslat till sig eller fastnat.
3. Använd bara en lätt tråd av hög kvalitet.
4. Korta ner stygnlängden.
5. Minska syfotstrycket för lätt tyg.

27–31
20
37
25
25

Tygansamling 1. Stäng griparlocket innan du syr.
2. Kontrollera om tråden har trasslat till sig eller fastnat.
3. Tråckla ihop tjocka tyglager med en konventionell syma-

skin, innan du syr dem med overlockmaskinen.

9
20

Maskinen fungerar 
inte

1. Elanslut maskinen och slå på den.
2.  Stäng griparlocket.

9, 10
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ANVÄNDNINGSTABELL FÖR TYG, TRÅD OCH NÅL

Vävt material

Tyg Tråd Nål ELx705

Lätt

Batist
Organdy
Voile
Kräpp

Bomull: #100
Siden/Viskos: #100
Överspunnet garn: #80– #90
Polyester: #80– #100

#80/12

Medel

Musselin
Bäckebölja
Satin
Gabardin
Kostymtyg

Bomull: #60– #80
Siden/Viskos: #50
Överspunnet garn: #60– #80
Polyester: #60– #80

#90/14, #80/12

Kraftigt

Oxford
Jeanstyg
Tweed
Serge
Manchester

Bomull: #40– #60
Siden/Viskos: #40– #60
Överspunnet garn: #60– #80
Polyester: #50– #80

#90/14

Jersey och stickade material

Tyg Tråd Nål ELx705

Lätt
Jersey och 
stickade 
material

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

#80/12

Medel
Jersey och 
stickade 
material

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

#90/14, #80/12

Kraftigt Ull (vävt, stickat)

Överspunnet garn: #60– #80
Polyester: #50– #60
Stretchtråd (nylon)
Stretchtråd (polyester)

#90/14, #80/12
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SPECIFIKATION
Tekniska data

Stygnutformningar 4 stygn
1-3 nålar 
1 gripare

Nålsystem ELx705

Täckstygn-nålavstånd Två nålar: 2,8 mm (smal), 5,6 mm (bred)
Tre nålar: 5,6 mm

Differentialmatningsjuste-
ring

Töjning 0.6–1 
Rynkning 1–2

Syfotslyft 4,5 mm

Syhastighet 1300 stygn/min.

Fotpedal Typ 4C–316B 
för (USA/Kanada)

Typ 4C–316C / 4C–326C / 4C–326G / 
4C–345G 
för övriga länder

Mått (LxBxH) mm 336 x 263 x 294

Vikt (kg) 6,8
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