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VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Overhold følgende grundlæggende sikkerhedsforskrifter ved brug af din maskine.
Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før maskinen tages i
brug.

FARE
Nedenstående anvisninger skal følges for at beskytte mod elektrisk stød.
•

Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, når den er tilsluttet strøm.

•

Straks efter endt brug og inden rengøring skal maskinen slukkes og
netledningen tages ud af stikkontakten.

Nedenstående anvisninger skal følges for at beskytte mod kvæstelser.
•

Se ikke direkte ind i den tændte LED-lampe med optiske instrumenter (f.eks.
lupper).

•

Hvis LED-lampen er beskadiget eller defekt, skal du få den kontrolleret eller
repareret hos nærmeste bernette-forhandler.

•

Sluk maskinen før arbejde i nærheden af nålen.

•

Luk alle dæksler, før du starter maskinen.

ADVARSEL
Nedenstående anvisninger skal følges for at beskytte mod forbrændinger, brand,
elektrisk stød eller personskader.
Generelt

•

Maskinen må kun bruges til det formål, der beskrives i denne
brugsanvisning.

Arbejdsmiljø

•

Maskinen må ikke anvendes udendørs.

•

Brug kun maskinen i tørre rum.

•

Brug ikke maskinen i fugtige omgivelser.

•

Brug ikke maskinen i rum, hvor der anvendes drivgasprodukter (spraydåser).

•

Brug ikke maskinen i rum, hvor der gives ilt.

Teknisk tilstand

6

•

Brug aldrig maskinen i fugtig tilstand.

•

Brug ikke maskinen, hvis den ikke fungerer korrekt.

•

Brug ikke maskinen, hvis en ledning eller stikket er beskadiget.
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•

Brug ikke maskinen, hvis den er faldet ned, beskadiget eller faldet ned i
vand.

•

Hvis maskinen er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal du få den
kontrolleret eller repareret hos nærmeste bernette-forhandler.

•

Hold alle maskinens ventilationsåbninger og fodpedalen fri for fnug, støv og
stofrester.

•

Brug ikke maskinen, hvis ventilationsåbningerne er blokeret.

Tilbehør og forbrugsmateriale

•

Brug kun tilbehør, der anbefales af producenten.

•

Brug altid en original bernette-stingplade.
En forkert stingplade kan medføre, at nålen knækker.

•

Brug kun lige nåle af god kvalitet.
Krumme eller beskadigede nåle kan medføre, at nålen knækker.

•

Maskinen er dobbeltisoleret (undtagen USA, Canada og Japan).
Brug kun originale reservedele. Se afsnittet om vedligeholdelse af
dobbeltisolerede produkter.

•

Brug kun olie, som er anbefalet af bernette, til at smøre maskinen.

Beskyttelsesanordninger

•

Alle afskærmninger skal være monteret og alle dæksler lukket, når maskinen
bruges.

Tilsigtet brug
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•

Maskinen må anvendes, rengøres og vedligeholdes af børn fra 8 år og af
personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel
på erfaring og viden.

•

Disse personer skal være under opsyn under arbejdet med maskinen, eller de
skal kende sikker håndtering af maskinen og de heraf følgende risici.

•

Børn må ikke lege med maskinen.

•

Vær yderst forsigtig, hvis maskinen anvendes af børn, eller mens der er børn
til stede.

•

Brug kun maskinen med den medfølgende netledning.

•

Netledningen til USA og Canada (net stik NEMA 1-15) må kun anvendes til
en maksimal netspænding på 150 V.

•

Brug kun maskinen med den medfølgende fodpedal af typen FC-210.

•

Stik aldrig nogen form for genstande ind i maskinens åbninger.

•

Anbring ikke noget på fodpedalen.

•

Før stoffet forsigtigt under syningen.
Hvis du trækker eller skubber stoffet, kan nålen knække.
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•

Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele.

•

Vær ekstra forsigtig i nærheden af nålen.

•

Sluk maskinen ved arbejde i området omkring nålen – som f.eks. trådning af
nål, udskiftning af nål, trådning af griber eller udskiftning af syfod.

•

Du slukker maskinen ved at stille hovedafbryderen på «0».

•

Sluk maskinen, og træk lysnetstikket ud af stikkontakten, når du fjerner
beskyttelsesafskærmninger, når du smører maskinen, eller når du udfører
andet rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, som er nævnt i denne
brugsanvisning.

•

Træk lysnetstikket ud af stikkontakten ved at trække i stikket. Træk ikke i
ledningen.
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Vigtige meddelelser
Brugsanvisningens tilgængelighed
Kvikguiden er en del af maskinen.
• Opbevar kvikguiden til maskinen på et egnet sted i nærheden af maskinen, så du hurtig kan slå op i den.
• Du kan downloade den nyeste udgave af den udførlige brugsanvisning på adressen www.bernette.com.
• Hvis du overdrager maskinen til tredjemand, skal du vedlægge kvikguiden.

Anvendelsesformål
Din bernette maskine er konstrueret og designet til privat brug i hjemmet. Den er beregnet til syning i stof og
andre materialer, som er beskrevet i denne vejledning. Enhver anden brug betragtes som uhensigtsmæssig.
BERNINA påtager sig intet ansvar for følgerne af en fejlagtig anvendelse.

Udstyr og leveringsomfang
I denne vejledning er billedeksemplerne brugt til illustrative formål. Maskinerne og tilbehøret vist på
billederne svarer ikke nødvendigvis til det faktiske omfang af leveringen af din maskine. Der kan ligeledes
være ændringer i tilbehøret tilpasset det pågældende land. Du kan købe nævnt eller vist tilbehør, som ikke er
med i leveringsomfanget, som ekstra tilbehør hos en bernette forhandler. Øvrigt tilbehør finder du på
www.bernette.com.
Af tekniske grunde og med henblik på forbedring af produktet kan der til enhver tid foretages ændringer af
maskinens udstyr og leveringsomfang uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse af dobbeltisolerede produkter
Et dobbeltisoleret produkt er forsynet med to isoleringsenheder i stedet for jordforbindelse. Et dobbeltisoleret
produkt er ikke udstyret med jordstik, og et sådant skal heller ikke anvendes. Vedligeholdelse af et
dobbeltisoleret produkt kræver stor omhu og indgående kendskab til systemet og bør derfor kun udføres af
kvalificeret personale. Anvend kun originale reservedele til service og reparation. Et dobbelt isoleret produkt
er mærket på følgende måde: «Dobbeltisolering» eller «Dobbelt isoleret».
Produktet kan også være mærket med dette symbol.

Miljøbeskyttelse
BERNINA International AG tænker på miljøet. Vi stræber efter at formindske miljøpåvirkningen fra vores
produkter ved hele tiden at forbedre produktets design og produktionsteknologi.
Maskinen er kendetegnet med symbolet af en gennemstreget skraldespand. Det betyder, at maskinen ikke
må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, når den skal kasseres. Ukorrekt bortskaffelse kan føre til,
at farlige stoffer kommer ned i grundvandet og dermed indgå i vores fødekæde og således skade vores
helbred.
Maskinen skal afleveres på et nærliggende indsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske
apparater. Det er gratis. For oplysninger om indsamlingssteder skal du kontakte din kommune. Ved køb af
en ny maskine er forhandleren forpligtet til at tage den gamle maskine tilbage gratis og bortskaffe den
korrekt.
Hvis maskinen indeholder personlige data, er du selv ansvarlig for at slette dataene, inden du afleverer
maskinen tilbage.
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Forklaring af symboler
FARE

ADVARSEL

Angiver en fare med en middel risiko, som kan resultere i alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

FORSIGTIG

Angiver en fare med lav risiko, der kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.

PAS PÅ

10

Angiver en fare med en høj risiko, som resulterer i alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.

Angiver en fare, der kan resultere i materielle skader, hvis den ikke undgås.
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1.1 Oversigt maskine
Oversigt af betjeningselementerne på forsiden

7
5

6
8
9

4
3
2
1
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1

Tilbagesyning

6

Nål oppe/nede

2

Trådklip

7

Øverste multifunktionsknap

3

Syfod oppe/nede

8

Nederste multifunktionsknap

4

Start/Stop

9

Nål venstre/højre

5

Hæftning

11
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Betjeningselementer
Nummer
1

Betjeningselement

Navn

Anvendelse

Tilbagesyning

> For at sy baglæns, trykkes på
«Tilbagesyning».
> For permanent at sy baglæns, trykkes på
permanent «Tilbagesyning».
«Tilbagesyning» virke ikke med sømmene
22-24 og ved knaphulssømmene 51-71.

2

Trådklip

> For at klippe over- og undertråden
automatisk, trykkes på «Trådklip».
I setup-programmet kan 2-6 hæftesting
programmeres. Disse bliver syet af trådklip.

3

Syfod oppe/nede

> For at sætte syfoden i svæveposition,
trykkes på «Syfod oppe/nede».
> For at hæve syfoden, trykkes på «Syfod
oppe/nede».

4

Start/Stop

«Start/Stop»-knappen bruges til at ændre
syfodens position og til at starte maskinen.
> For at starte maskinen trykkes på «Start/
Stop» i 2 sekunder.
> Tryk kort på «Start/Stop», for at bringe
syfoden i svæveposition.

5

12

Nål oppe/nede

> For at sænke nålen trykkes «Nål oppe/
nede».
> For at hæve nålen igen trykkes «Nål oppe/
nede».
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Nummer
6

Betjeningselement

Navn

Anvendelse

Hæftning

Funktionen «Hæftesting ved start» aktiveres
som standard i setup og kan deaktiveres ved
at trykke på «Hæftesting».
Er funktionen «Hæftesting ved start» ikke
aktiveret i setup, kan det aktiveres ved at
trykke på «Hæftesting» og hæftesting ved
start programmeres.
Et hæfte-symbol, der vises på skærmen under
syning, angiver, at funktionen er aktiveret.
Antallet af hæftesting kan indstilles i setupprogrammet.
> For at lave hæftesting før sy start, trykkes
på knappen «Hæftesting».
> For at lave hæftesting i slutningen af
sømmen, trykkes under syning på
knappen «Hæftesting».
> For at lave hæftesting i en
sømkombination, trykkes på
«Hæftesting».
– Den valgte søm i kombinationen
hæftes i henhold til indstillingerne.

7

Øverste
multifunktionskna
p

Med den «øverste multifunktionsknap»,
ændres indstillingsværdierne i sy- og setupprogrammet.

8

Nederste
multifunktionskna
p

Med den «nederste multifunktionsknap»,
ændres indstillingsværdierne i sy- og setupprogrammet.

9

Nål venstre/højre

Der er i alt 15 nålepositioner. Den aktuelle
nåleposition vises på skærmen med et
nummer.
> For at indstille nålepositionen til venstre,
trykkes på «Nål venstre».
> For at indstille nålepositionen til højre,
trykkes på «Nål højre».
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Oversigt forsiden
11

10
12
9

8
7
6
5
4
3
2
13

1

1

Transportør knap

8

Trådklip

2

Spoledæksel

9

Hastighedskontrol

3

Stingplade

10

Trådgiver

4

Syfod

11

Øverste dæksel

5

Sylys

12

LCD Skærm

6

Nåletråder

13

Tilslutning til knæløfteren

7

Knaphulsgreb

14

Sybord og tilbehørsboks

14

14
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Oversigt oppefra

3
4
5
6
7
8

2
1

1

Trådgiver

5

Spoleholder og stift til ekstra spoleholder

2

Spoleforspænding

6

Spoleenheds stopper

3

Trådføring

7

Pegepen

4

Spoleholder

8

Trådkniv

Oversigt bagsiden
6

7

5

8

4

9

3
2
1

2022-08 DA 5020077.30A.08

1

Stik til net ledning

6

Bærehåndtag

2

Ventilationshuller

7

Ventilationshuller

3

Stik til fodpedalen

8

Overtransport

4

Hovedafbryder

9

Sybord og tilbehørsboks

5

Håndhjul

15
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1.2 Tilbehør
Standardtilbehør
Ekstra tilbehør findes du under www.mybernette.com/accessories.
Billede

16

Navn

Billede

Navn

Spoler (3x)

Filtunderlag

Trådnet

Ekstra spoleholder

Nålesortiment

Pegepen

Rensebørste og
trensekniv

Kantlineal

Trådrullestop stor

Olie

Trådrullestop medium

Net ledning

Trådrullestop lille (2x)

Skruetrækker

Støvhætte

Fodpedal

Sybord

Knæløfter
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Oversigt syfødder
Billede

2022-08 DA 5020077.30A.08

Navn

Anvendelse

Zigzagfod (DA)

Til syning med overtransport ved
forskellige nytte- og
pyntesømme, oplægning.

Broderifod (JK)

Til syning af satinsøm,
applikationer og pyntesøm.

Lynlåsfod (JB)

Til syning med overtransport.
Påsyning af lynlåse.

Automatisk knaphulsfod (RJ)

Til syning af knaphuller.

Blindstingsfod (DM)

Til syning med overtransport ved
blindsømme.

Knapisyningsfod (RC)

Til at sy knapper på.

Overlockfod (DI)

Til syning med overtransport. Til
overlocksøm over kanten af
stoffet.

Frihåndsbroderifod (RX)

Til broderi, stopning og
frihåndsquilt.
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1.3 Oversigt touchskærm
Oversigt funktioner/skærmbilleder
1
2

3
4
5

1

Overtrådsspænding

4

Syfodstryk

2

Nål valg

5

Stingplade valg

3

Syfods udvalg

Oversigt ikoner og funktioner
Billede
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Navn

Anvendelse

Luk

Vinduet lukkes og de ændrede
indstillinger bibeholdes.

«Plus» / «Minus»

Ændre indstillingsværdier.

Bekræft

De indstillede ændringer
bekræftes. Vinduet lukkes.

Afbryd

Funktionen annulleres. Vinduet
lukkes og ændringer gemmes
ikke.

Skyder

Med skyderen ændres
indstillingsværdierne.

Kontakt

Med kontakten tændes eller
slukkes funktionerne.

Hukommelse

Ledig plads vises i den grønne
bjælke i procent (%).

2022-08 DA 5020077.30A.08
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Billede

Navn

Anvendelse

Gul ramme om ikon

Tryk på ikonet med den gule
ramme for at nulstille
ændringerne til
grundindstillingen.

1.4 Nål, tråd, stof
Med tiden bliver nålen slidt. Den bør derfor udskiftes med jævne mellemrum. Kun en intakt spids fører til en
perfekt søm. Generelt gælder: Jo finere stof, desto finere skal nålen være. De viste nåle er ordnet efter
maskinens standard- eller ekstra tilbehør.
• Nålestørrelse 70, 75: til lette stoffer.
• Nålestørrelse 80, 90: til medium stoffer.
• Nålestørrelse 100: til kraftige stoffer.

Oversigt nåle
Billede

Navn på nålen

Beskrivelse af
nålen

Anvendelse

Universal-nål

Lettere afrundet
spids

Til næsten alle naturlige og syntetiske
stoffer (vævet og stikket stof,
trikotage).

Med middel
kuglespids.

Til strikvare (jersey-, trikot-, strik- og
strækstof).

130/705 H 60-110
Stræk-nål
130/705 H-S

Til syning generelt, påsyning af
knapper og knaphuller, lynlåse, sømme
og stikninger, pyntesyning, broderi.

75/11 – 90/14

Jersey-/Broderinål
130/705 H SUK

Med middel
kuglespids.

Til syning generelt, påsyning af
knapper og knaphuller, lynlåse, sømme
og stikninger, pyntesyning, broderi.

80/12

Jeans-nål
130/705 H-J

Med spids, slank
spids.

Lædernål
90/14, 100/16

2022-08 DA 5020077.30A.08

Til tekstiler (lette, middel, kraftige),
læder, jeans/denim.
Til syning generelt, påsyning af
knapper og knaphuller, lynlåse, sømme
og stikninger, pyntesyning, broderi,
patchwork.

80/12 – 110/18

Lædernål

Til tekstiler (lette, middel, kraftige),
strikvare, plast.

Med skærespids
(LR =
læderhøjrespids).

Til læder, imiteret læder og lignende
materialer.
Til lynlåse, sømme og stikning,
vanskeligt glidende materialer.
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Billede

Navn på nålen

Beskrivelse af
nålen

Anvendelse

Microtex-nål

Med ekstra spids,
slank spids.

Tekstiler (lette, middel, kraftige), plast,
vanskeligt glidende materialer. Til silke,
mikrofibermaterialer, folier, coatede og
vanskeligt glidende materialer.

130/705 H-M
60/8 – 110/18

Til syning generelt, påsyning af
knapper og knaphuller, lynlåse, sømme
og stikninger, pyntesyning. Til særligt
lige sting ved stikning af kanter.
Med ekstra slank,
let afrundet spids.

Til tekstiler (lette, middel, kraftige).

Til tekstiler (lette, middel, kraftige),
strikvare. Til tykkere tråde og uldtråde.

75/11 – 90/14

Med lille
kuglespids, bredt
nåleøje og bred
trådrende.

Nål til fine
materialer

Med lille
kuglespids.

Til fine, sarte materialer som f.eks. fløjl.

Med middel
kuglespids og
2 mm langt
nåleøje.

Til tekstiler (lette, middel, kraftige),
strikvare. Til bearbejdning af specialog effekttråde, især til metaltråde.

Med middel
kuglespids og
2 mm langt
nåleøje.

Til tekstiler (lette, middel, kraftige).

Bredt nåleskaft
med vinger

Til syning med hulsøm.

Quilte-nål
130/705 H-Q
75/11 – 90/14
Broderi-nål
130/705 H-E

130/705 H SES
70/10 – 90/14
Metafil-nål
130/705 H METAFIL
80/12

Cordonnet nål
130/705 H-N
80/12 – 100/16

Wing nål (hulsøm)
130/705 H WING
100-110
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Til pyntesyning, patchwork, quiltning.
Til stikningsarbejde som f.eks. quiltning
og patchwork.

Til syning generelt, påsyning af
knapper og knaphuller, lynlåse, sømme
og stikninger, pyntesyning, broderi.

Til syning generelt, påsyning af
knapper og knaphuller, lynlåse, sømme
og stikninger, pyntesyning, broderi,
patchwork, quiltning.

For syning med metaltråd. Til sømme
og stikning, dekorativ syning, broderi.

Til sømme og stikning, dekorativ
syning og broderi. Til pynte- og
stikningsarbejde med flere sytråde og
også til kopibrodering.

2022-08 DA 5020077.30A.08
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Billede

Navn på nålen

Beskrivelse af
nålen

Anvendelse

Dobbeltnål
universal

Nåleafstand:
1,0/1,6/2,0/2,5/3,0
/4,0/6,0/8,0

Til synlige sømme i elastiske stoffer;
bieser, dekorativ syning.

Nåleafstand:
2,5/4,0

Til synlige sømme i elastiske stoffer;
bieser, dekorativ syning.

Nåleafstand: 2,5

Specialeffekter med hulsømsbroderi.

Nåleafstand: 3,0

Til synlige sømme i elastiske stoffer,
dekorativ syning.

130/705 H ZWI
70-100
Dobbelt stræk nål
130/705 H-S ZWI
75
Dobbelt wing nål
130/705 H ZWIHO
100
Trippelnål
universal
130/705 H DRI
80

2022-08 DA 5020077.30A.08
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Eksempel på betegnelsen af nålen
Det mest almindelige anvendte system til husholdningsmaskiner er 130/705-systemet. Det forklares her ved
hjælp af en grafik på en Jersey-/stræknål.

2

130/705 H-S/70

1

130 = Skaft længde (1)
705 = Fladt skaft (2)
H = Nåleudskæring (3)

5

S = Nålespids (her mellemfin kuglespids) (4)
70 = Nålestørrelse 0.7 mm (5)

3
4

Valg af tråd
For at opnå det bedste resultat spiller kvaliteten af nål, tråd og stof en stor rolle.
Det anbefales at bruge tråd fra kendte fabrikanter, for at opnå et godt resultat.
•
•
•
•
•
•
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Bomuldstråden har naturfiberenes fordele og er derfor især egnet til syning i bomuldsstoffer.
Hvis bomuldstråden er merciseret, har den et let blankt skær og beholder sine egenskaber ved vask.
Polyestertråden har stor slidstyrke og er særdeles farveægte.
Polyestertråden er mere elastisk og anbefales, når der kræves en stærk og strækbar søm.
Rayontråd er en blød viskosefiber og fremhæves med en flot glans.
Rayontråden egner sig frem for alt til pyntesøm, da det giver en flot effekt.
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Nål-tråd-kombination
Nål-tråd-kombinationen er rigtig hvis tråden under syning løber ubesværet ned i den
lange rille på nålens forside og gennem nåleøjet. Tråden kan sys perfekt.

Tråden kan knække og forårsage fejlsting, hvis tråden har for meget spillerum i den lange
rille og i nåleøjet.

Tråden kan knække og blive fanget, hvis tråden gnider mod kanten af den lange rille og
det kan medføre at tråden ikke føres optimalt gennem nåleøjet.

2022-08 DA 5020077.30A.08
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2.1 Tilslutnig og start
Tilslut maskinen
For at sørge for sikker brug af maskinen må du kun bruge den medfølgende netledning. Den medfølgende
netledning er dimensioneret til det spændingsområde, som findes i anvendelseslandet. Hvis maskinen
anvendes i et andet land end det oprindelige, skal du købe den netledning hos bernette-forhandleren, som
passer til dette land.
Netledningen til USA og Canada har et polariseret lysnetstik (et af benene er bredere end det andet). For at
mindske risikoen for elektrisk stød kan stikket kun sættes i stikkontakten på én måde. Hvis lysnetstikket ikke
passer i stikkontakten, skal du vende stikket og sætte det i. Hvis det vendte lysnetstik stadig ikke passer, skal
en elektriker installere en passende stikkontakt. Lysnetstikket må ikke ændres på nogen måde.
> Sæt lysnetledningens apparatstik ind i maskinens lysnettilslutning.

> Sæt lysnetledningens lysnetstik ind i stikkontakten.

Anvendelse af net ledningen (kun USA/Canada)
Maskinen har et polariseret stik (et stik er bredere end det andet). For at mindske risikoen for elektrisk stød
passer dette stik kun ind i stikkontakten på én måde. Hvis det ikke passer i stikkontakten, skal du vende
stikket. Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte en kvalificeret elektriker, der kan installere en passende
stikkontakt. Du må ikke ændre stikket på nogen måde.

Tilslut fodpedalen
Fodpedalens ledning er oprullet på pedalens underside.
> Rul fodpedalens ledning ud i den ønskede længde, og klem det fast i fodpedalens ledningsholdere.

24
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> Sæt ledningens stik ind i maskinens fodpedaltilslutning.

> Anbring fodpedalen under bordet.
> Hvis ledningen er for lang, skal du rulle den overskydende længde op og klemme den fast i fodpedalens
ledningsholdere.

Montering af knæløfteren
Med knæløfteren hæves og sænkes syfoden. Knæløfteren er meget nyttigt, når du syr applikationer,
patchwork og quiltning, da det gør det muligt at håndtere stoffet, mens knæet styrer syfoden.
> Indsæt knæløfteren i åbningen på forsiden af maskinen.
> Indstil sædehøjden, så knæløfteren kan betjenes med knæet.

Tænd maskinen
> Stil hovedafbryderen på «I».
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Fastgør pegepennen
> Sæt pegepennen fast i holderen.

Reguler hastigheden med fodpedalen
Med fodpedalen kan hastigheden reguleres trinløst.
> For at starte maskinen, trykkes fodpedalen forsigtigt ned.
> Træd fodpedalen længere nedad for at sy hurtigere.
> For at stoppe maskinen, slippes fodpedalen.

Hæve eller sænke nålen
>

For at stille nålen op eller ned, trykkes med hælen på fodpedalen.

Individuel programmering af fodpedalen
Fodpedalen kan indstilles individuelt i syindstillingerne.

2.2 Spoleholder
Vandret spoleholder
Påsæt trådrulle og skumunderlag
Trådstop sikrer en ensartet afvikling af tråden fra spolen.
> Sæt trådspolen på spoleholderen.

26
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> Sæt det passende trådstop på trådspolen, så der ikke er nogen afstand mellem trådstopperne og
trådspolen.

Brug af trådnet
Trådnettet holder tråden på spolen og forhindrer knuder og trådbrud. Trådnettet anvendes kun, hvis
spoleholderen ligger ned.
> Skub trådnettet over trådspolen. Sørg samtidig for, at trådnettet ikke glider af trådspolen, kræng f.eks.
nettet dobbelt over trådspolerne, eller sæt en del af nettet ind i trådspolen bagtil.

Ekstra spoleholder
Indsæt den ekstra spoleholder
Den ekstra spoleholder bruges til syning med flere tråde.
> Den ekstra spoleholder på placeres på spoleenheden (1).
> Spoleenheden justeres (1), indtil fordybningen går i hak med fjederen (3).

2
3
1
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Indsæt en trådrulle
Filtunderlaget forhindrer at tråden hænger fast i spoleholderen.
> Filtunderlaget (1) sættes på den ekstra spoleholder.
> Sæt trådspolen på spoleholderen.

1

2.3 Friarm
bernette b77 har en stabil konstrueret friarm, til højre for nålen er der meget plads til store projekter.

2.4 Sybord og tilbehørsboks
Sybordet bruges som tilbehørsboks.
> For at fjerne sybordet holdes sybordet ved grebet til venstre og trækkes i pilens retning.

> For at åbne tilbehørsboksen, holdes dækslet ved det forsænkede greb og det vippes fremad.
> For at lukke tilbehørsboksen vippes dækslet tilbage, indtil det klikker på plads.

28
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2.5 Transportøren hæves eller sænkes

> Hvis du vil hæve transportøren, skal du skubbe transportørknappen mod højre.
– Transportøren hæves ved første sting.
> For at sænke transportøren skubbes transportørknappen mod venstre.
– Transportøren er sænket.

2.6 Brug af sybordet
Når sybordet er anbragt på friarmen, øges det allerede eksisterende syområde.
Quiltebordets højde kan justeres ved at dreje på fødderne.
Forudsætning:
•

Sybordet er fjernet.

>
>
>
>
>

Hæv nålen.
Løft syfoden.
Sluk maskinen.
Slå fødderne ud på quiltebordet.
Skub sybordet over friarmen fra venstre mod højre, indtil det går i indgreb.

> Sybordet fjernes ved at trække det til venstre over syarmen.

2.7 Syfod
Indstil syfodspositionen med knæløfteren
> Indstil sædehøjden, så knæløfteren kan betjenes med knæet.
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> Tryk knæløfteren til højre med knæet for at hæve syfoden.

– Samtidig løsnes trådspændingen.
> Slip knæløfteren langsomt, for at sænke syfoden.

Udskift syfoden
Fjern syfodssålen
> syfoden hæves.
> Med fingeren trykkes på forkanten af syfodenssålen.

Monter syfodssålen
> Hævning af syfod (1).
> Placer den nye syfodssål (2) under skaftet (3), så hakket befinder sig over stiften (4) på syfodssålen.
> Tryk den nye syfodssål opad, indtil den klikker på plads.
1
3

2
4

Skift syfodsholder
Forudsætning:
•

Syfodens sål er fjernet.

> Løft syfoden.
> Juster syfodsholderen (1) til venstre nederst på syfodsstangen (2).
> Hold syfodsholderen fast, og skru skruen i med hånden.
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> Spænd skruen med skruetrækkeren.

2

1

Monter kantlinealen
Kantlinealen er egnet til syning af parallelle linjer.
> Skub kantlinealen (1) ind i hullet på syfoden (2).
> Indstil den ønskede afstand til sidesømmen.

1

2

Syfodssålen vises på touchskærmen
Den anbefalede syfodssål til den valgte søm vises. Derudover kan alternative syfodssåler også vises.
> Tænd maskinen.
> Vælg søm.
– I ikonet «Syfodsindikator/syfodsvalg» vises den anbefalede syfodssål med bogstavbetegnelse.
> Tryk på «Syfodsindikator/syfodsvalg».
– Alle syfodssåler vises.

– Et grønt flueben markerer den anbefalede syfodssål.
– En gul stjerne markerer syfodssåler, som også kan bruges til den valgte søm ved specielle formål.
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Indstil syfodstryk
Syfodtrykket bruges til at optimere syfodens tryk på stoffet optimalt til tykkelsen af stoffet Til tykke
stoffer anbefales det at reducere syfodens tryk. Dette har den fordel, at stoffet bedre kan bevæges. Hvis
trykfodstrykket er sat under 0, vil trykfoden endda begynde at give mere plads til det tykkere stof. Til
tynde stoffer anbefales det at øge trykfodstrykket. Dette har den fordel, at stoffet ikke kan bevæges for
let og hurtigt under syfoden.
> Tryk på «Trykfodstryk».
> Indstil syfodstrykket.

2.8 Nål og stingplade
Udskift nålen
>
>
>
>
>
>
>

Løft syfoden.
Hæv nålen.
Sluk maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten.
Nåleholderskruen (1) løsnes med skruetrækkeren.
Nålen trækkes ned og fjernes.
Den nye nål (2) holdes med den flade side bagud. Skub nålen helt op til stoppet (3) i nåleholderen.
Nåleholderskruen strammes med skruetrækkeren.
3

1
2

Vælg nålen på touchskærmen
Efter nålen er skiftet ud, kan kontrolleres, om den kan bruges sammen med den valgte stingplade.
> Tryk på «Nål valg» eller «Valg af stingplade/nål».
> Vælg den monterede nål.

– Hvis den valgte nål passer til den valgte stingplade og syfod, kan du begynde at sy.
– Hvis den valgte nål ikke stemmer overens med stingpladen, vises et rødt udråbstegn.
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Indstil nålestop oppe/nede (permanent)
> Tryk på «Nålestop øverst/nederst» for at indstille nålestoppositionen permanent.
– Maskinen stopper med nåleposition nederst, så snart fodpedalen slippes, eller du trykker på knappen
«Start/Stop».
> Tryk igen på «Nålestop øverst/nederst».
– Maskinen stopper med nåleposition øverst, så snart fodpedalen slippes, eller du trykker på knappen
«Start/Stop».

Skift stingplade
Stingpladerne er forsynet med længde-, tvær- og diagonalmarkeringer i millimeter (mm) og inch (inch).
Markeringerne er en hjælp til ved syning af sømme og stikninger. Bemærk: Markeringerne på spolekapsel
og stingplade skal stemme overens.
Forudsætning:
•
•
•

Transportøren er sænket.
Maskinen er slukket, og stikket er trukket ud af stikkontakten.
Spoledæksel, nål og syfod er fjernet.

> Fjern skruerne på stingpladen med skruetrækkeren.

> Fjern stingpladen.
> Placer den nye stingplade, og fastspænd skruerne med skruetrækkeren.

Kontroller stingpladen på touchskærmen
Efter stingpladen er skiftet ud, kan kontrolleres, om den kan bruges sammen med den valgte nål.
> Tryk på «Valg af stingplade/nål».
– Den monterede stingplade bliver registreres automatisk og vises på skærmen.
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–

Hvis den valgte stingplade passer sammen med nålen, kan du begynde at sy.

–

Stingbredden indstilles automatisk til den tilladte værdi.

–

Hvis den valgte stingplade ikke er egnet til brug med nålen, vises et rødt udråbstegn.
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2.9 Trådning
Forberedelse trådning
> Nålen hæves ved tryk på knappen «Nål oppe/nede».
> Syfoden hæves.

Trådning af overtråd

1

2

3

6

4
6

7

5
11

9 ∼ 10
8
12

1

Trådstop

7

Føring

2

Trådføring

8

Føring

3

Trådforspænding

9

Trådningshåndtag

4

Trådspændingsskiver

10

Trådkrog

5

Trådgiverdæksel

11

Trådkniv

6

Trådgiver

12

Tråd

> Sæt trådspolen på spoleholderen, så tråden afvikles med uret.
> Sæt et trådstop på, der passer til trådspolen.
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> Tråden føres i gennem trådføreren.

> Tråden føres i gennem trådforspændingen.

> Tråd enden føres ned langs kanalen.

> Tråden føres ned og rundt om trådgiver dækslet.
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> Tråden føres oppe fra højre mod venstre gennem trådgiveren og derefter ned igen.

> Før tråd gennem føringerne over nålen.
> Sænk syfoden.

> Trådningshåndtaget trykkes ned, indtil det klikker på plads.
– Trådkrogen løber gennem nåleøjet.
– For at undgå skader på nåletråderen bliver syfoden automatisk sænket.

> Tråden føres om trådføreren.
> Før tråden foran nålen og under trådkrogen, og hold den her.
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> For at klippe overskydende tråd af, holdes tråden og trækkes forsigtig hen over trådkniven. Bemærk:
Den højre trådkniv bruges kun ved trådning.

> Løft trådningshåndtaget for at tråde tråden ind i nålen, idet tråden holdes løst.
– Trådkrogen trækker sig tilbage og trækker tråden gennem nåleøjet til en løkke.
> Træk tråden helt gennem nåleøjet.

Trådning af dobbeltnål
Forudsætning:
•
•
•

Zigzagfoden er monteret.
Dobbeltnålen er monteret.
Ekstra spoleholder, filtunderlag og ekstra trådspole er monteret.

> Før tråden fra den liggende spoleholder (rød) i pilens retning på venstre side af trådspændingsskiven (1).

1
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> Før tråden hen til trådføreren over nålen.

> Tråd tråden manuelt i den venstre nål.

2

> Før tråden fra den stående spoleholder (rød) i pilens retning på højre side af trådspændingsskiven (1).
> Før tråden hen til trådføreren over nålen.
> Tråd tråden manuelt i den højre nål.
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PAS PÅ

Nålen knækker på grund af forkert syfod, sting eller nåleposition
Ved valg af forkert syfod, sting og nåleposition kan nålen kollidere med syfoden eller stingpladen og
knække.
> Monter zigzagfod.
> Indstil ligesting.
> Indstil maskinen til central nåleposition.

Spoling af undertråd

2

1
4

3

1

Trådstop

3

Spoleforspænding

2

Trådføring

4

Spoleholder

> Træk trådnet over trådspolen for at forhindre at glatte tråde slår knuder eller knækker.

> Trådspole og trådstop sættes på spoleholderen. Ved mindre trådspoler bruges de små trådstop.

> Tråden føres i gennem trådføreren.

> Før tråden i pilens retning omkring spoleforspændingen.
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> Enden af tråden trækkes gennem et af de indvendige huller i spolen, og den tomme spole placeres på
spoleenheden.

1
2

> Flyt spolen til højre position.

– Som en kontrol blinker «Start/Stop»-knappen og spole skærmen vises.
> Tråd enden holdes fast med en hånd.

> Tryk på knappen «Start/Stop» for at starte spoleprocessen i nogle få omdrejninger og stoppe den igen, så
tråden sidder fast på spolen.
> Klip trådenden over de indvendige huller.
> Tryk på knappen «Start/Stop» for at fortsætte spoleprocessen.
> Tryk på knappen «Start/Stop» for at stoppe spoleprocessen.
> Skub spoleenheden til venstre i udgangsposition.

> Spolen tages af og tråden klippes.
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Trådning af undertråd
PAS PÅ

Nålen knækker på grund af uregelmæssigt opspolet tråd
Tråd, der ikke er opspolet regelmæssigt på spolen, kan medføre, at nålen knækker, eller give forkert
trådspænding.
> Brug kun regelmæssigt opspolet tråd.
Forudsætning:
•
•
•

Nålen er hævet.
Syfoden er hævet.
Maskinen er slukket.

> For at åbne spoledækslet skal du skubbe håndtaget til højre og åbne spoledækslet.

> Indsæt den nye spole, så tråden er spolet mod uret.

> Tråden føres gennem slidsen (1).

1

> Tryk let på spolen.
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> Følg pilemarkeringen for at føre tråden ind i spoletrådføreren.

> Træk tråden hen over trådkniven (2) for at klippe den overskydende tråd af.

2

> Luk spoledækslet.
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3.1 Syindstillinger
Indstil overtrådsspændingen
Ændringer af overtrådens spænding i setup-programmet påvirker alle sømme. Indstillingen i Setup bevares,
efter at maskinen er slukket.
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Syindstillinger».

> Tryk på «Indstil overtrådsspændingen».
> Indstil overtrådsspændingen.

Indstil den maksimale hastighed
Med denne funktion kan den maksimale hastighed indstilles.
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Syindstillinger».

RPM

> Tryk på «Maksimal syhastighed».
> Indstil den maksimale hastighed.

Indstil hæftesting
Hvis funktionen er aktiveret, sys der automatisk 4 hæftesting ved mønsterbegyndelsen efter klipning af
tråden.
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Syindstillinger».

> Tænd eller sluk for «Hæftesting ved mønsterbegyndelse».
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Indstil syfodens svæveposition
Syfodens svæveposition kan indstilles fra 1 til højst 6 mm, afhængigt af stoffets tykkelse.
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Syindstillinger».

> Tryk på «Programmering af knapper og ikoner».

> Tryk på «Programmering af syfods-svæveposition».
> Drej på den «øverste multifunktionsknap» eller den «nederste multifunktionsknap», eller tryk på «Plus» /
«Minus» for at indstille afstanden mellem stingpladen og syfoden.

Programmere «Hæftesting» knappen
Antal og type af hæftesting kan programmeres.
Antallet af hæftesting ved nyttesøm kan programmeres øverst på skærmen (1).
Hæftesting i pyntesømme og sømkombinationer kan programmeres i bunden af skærmen (2).

1

2

> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Syindstillinger».

> Tryk på «Programmering af knapper og ikoner».

> Tryk på «Programmering af knappen Hæftning».
> Tryk på «Plus» eller «Minus» øverst på skærmen (1) for at indstille antallet af hæftesting for nyttesømme.
> Tryk på «Hæftning» for at aktivere automatisk hæftning for pyntesømme og sømkombinationer.
> Tryk på «Plus» eller «Minus» nederst på skærmen (2) for at indstille antallet af hæftesting i små
intervaller.
> Tryk igen på «Hæftning» for at deaktivere automatisk hæftning for pyntesømme og sømkombinationer.
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> Tryk på «Mønsterslut» for at sy det valgte hæftesting i slutningen af sømmen.
– Maskinen hæfter og stopper i slutningen af sømmen.
> Tryk igen på «Mønsterslut» for at deaktivere syningen i slutningen af sømmen.

Programmere «Trådklip»-knappen
Automatisk hæftning før trådklip kan indstilles.
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Syindstillinger».

> Tryk på «Programmering af knapper og ikoner».

> Tryk på «Programmering af knappen Trådkniv».

> Tryk på «Hæftning» for at sy 4 hæftesting før klipning.
> Tryk på «Minus» eller «Plus» for at indstille antallet af hæftesting.
> Tryk igen på «Hæftning» for at deaktivere automatisk hæftning.

Syfodsposition med nålestop nede
Når nålen sænkes, anbringes syfoden i svæveposition, når nålen er programmeret i den nederste position.
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Syindstillinger».

> Tryk på «Programmering af knapper og ikoner».

> Tryk på «Syfodsposition ved nålestop nederst».

> Tryk på kontakten for at aktivere den i svæveposition hævede syfod med nålestop nedad.
> Tryk igen på kontakten for at deaktivere den i svæveposition hævede syfod med nålestop nedad.

Programmere knappen «Tilbagesyning»
Der kan vælges mellem «Tilbagesyning» og «Baglæns stingforløb».
> Tryk på «Setup-program».
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> Tryk på «Syindstillinger».

> Tryk på «Programmering af knapper og ikoner».

> Tryk på «Programmering af knappen Baglæns stingforløb».

> Tryk på «Tilbagesyning» for at aktivere nøjagtigt sting for tilbagesyning.

> Tryk på «Tilbagesyning» for at aktivere tilbagesyning.

Programmér knappen «Nål oppe/nede»
Syfodens svæveposition kan indstilles for systoppet med nål nede.
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Syindstillinger».

> Tryk på «Programmering af knapper og ikoner».

> Tryk på «Programmering af knappen Nål oppe/nede».

> Tryk på «Syfodens svæveposition 2» for at indstille svævepositionen ved nål nede på 2 mm.

> Tryk på «Syfodens svæveposition 6» for at indstille svævepositionen ved nål nede på 6 mm.
PAS PÅ! Når linealfoden anvendes, må syfodens svæveposition maksimalt være på 2 mm for at
undgå kollision med nåleholderen.
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Individuel programmering af fodpedalen
Hvis «Nål oppe/nede» er aktiveret, stilles nålen op eller ned ved hæltryk på fodpedalen. Som alternativ kan
syfoden placeres, tråden klippes og automatisk hæftning indstilles.
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Syindstillinger».

> Tryk på «Programmering af fodpedal».

– «Nål oppe/nede» er aktiv i grundindstillingen.
– Tryk med hælen på fodpedalen for at stille nålen op eller ned.

> Tryk på «Programmering af hæltryk» for at programmere hæltrykket.

51
> Tryk på «Hæftning» for at aktivere automatisk hæftning ved hjælp af hæltrykket.
> Tryk på «Plus» eller «Minus» for at indstille antallet af hæftesting.
> Tryk igen på «Hæftning» for at deaktivere automatisk hæftning ved hjælp af hæltrykket.
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> Tryk på «Automatisk trådklip» for at aktivere automatisk trådklip ved hjælp af hæltrykket.
> Tryk igen på «Automatisk trådklip» for at deaktivere automatisk trådklip ved hjælp af hæltrykket.
> Tryk på «Nål oppe/nede» for at få syfoden til at blive nede ved hjælp af hæltrykket.
> Tryk igen på «Nål oppe/nede» for at få syfoden til at blive oppe ved hjælp af hæltrykket.
– Hvis kun «Nål oppe/nede» aktiveres uden «Automatisk trådklip» og «Hæftning», kan funktionen
bringe syfoden til svæveposition eller til højeste position (12 mm).

Automatisk udligning af syfodstrykket
Under syningen registrerer maskinen kontinuerligt stoffets aktuelle tykkelse og indstiller rettidigt et korrekt
syfodstryk for at sikre en regelmæssig transport af stoffet.
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Syindstillinger».

> Tryk på «Stoftykkelsesmåling» for at aktivere den automatiske fodtryksudligning.
> Tryk igen på «Stoftykkelsesmåling» for at deaktivere den automatiske fodtryksudligning.

Udlign den generelle balance
Forskellige stoffer, tråde og indlæg kan have indflydelse på de programmerede sømme, så de ikke lukker helt
eller sys over hinanden. Med den elektroniske balance korrigeres disse afvigelser, så sømmene er optimalt
tilpasset det stof, der anvendes.
> Vælg søm eller skrifttype.
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> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Syindstillinger».

> Tryk på «Balance».
– Et preview af sømmen vises.
> For at korrigere sømmen i tværgående retning, til previewet af sømmen svarer til den syede søm på
stoffet, drejes «multifunktionsknappen».

3.2 Vælg brugerdefinerede indstillinger
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Personlige indstillinger».
> Vælg den ønskede skærmfarve.

3.3 Overvågningsfunktioner
Indstil overtrådsindikator
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Kontrolfunktioner».

> Tryk på kontakten øverst på skærmen for at slukke overtrådsindikatoren.
> Tryk igen på kontakten for at tænde overtrådsindikatoren.

Indstil undertrådsindikator
> Tryk på «Setup-program».
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> Tryk på «Kontrolfunktioner».

> Tryk på kontakten nederst på skærmen for at slukke undertrådsindikatoren.
> Tryk igen på kontakten for at tænde undertrådsindikatoren.

3.4 Indstil lyd
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Tænding/slukning af lyd» for at slukke alle lyde.
> Tryk igen på «Tænding/slukning af lyd» for at tænde alle lyde.

3.5

Maskinens indstillinger

Indstil skærmens lysstyrke
Skærmens lysstyrke kan indstilles til brugerens behov.
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Maskinindstillinger».

> Tryk på «Skærmindstillinger».
> Indstil skærmens lysstyrke i skærmens øverste område.

Indstil sylys
Sylysets lysstyrke kan indstilles til brugerens behov.
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Maskinindstillinger».

> Tryk på «Skærmindstillinger».
> Indstil sylysets lysstyrke i skærmens nederste område.

> Tryk på kontakten for at slukke sylyset.
> Tryk igen på kontakten for at tænde sylyset.
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Skærmkalibrering
Yderligere oplysninger om dette emne finder du i kapitlet Tillæg under Afhjælpning af fejl i slutningen af
brugsanvisningen.
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Maskinindstillinger».

> Tryk på «Kalibrering af skærm».
> Tryk på krydsene efter hinanden med pegepennen.

Tilbage til grundindstillingen
ADVARSEL: Med denne funktion slettes alle individuelt oprettede indstillinger.
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Maskinindstillinger».

> Tryk på «Standardindstilling».

> Tryk på «Grundindstilling for maskine», bekræft, og genstart maskinen.

Kontroller firmwareversionen
Maskinens firmwareversion vises.
> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Maskinindstillinger».
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> Tryk på «Maskindata».

Kontroller det samlede antal sting
Maskinens samlede stingantal samt antallet af sting, der er syet, siden maskinen sidst blev serviceret af en
bernette-forhandler, vises.
Når der er syet 4.000.000 sting siden seneste service, vises symbolet
serviceres hos en bernette-forhandler.

som tegn på, at maskinen bør

> Tryk på «Setup-program».

> Tryk på «Maskinindstillinger».

> Tryk på «Maskindata».
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4.1 Brug af eco-modus
Hvis arbejdet afbrydes i en længere periode, kan maskinen indstilles på sparemodus. Knapperne på skærmen
er låst og maskinen kan ikke startes.
> Tryk på «eco-modus».
– Skærmen slukker. Strømforbruget reduceres, og sylyset bliver slukket.

> Tryk på «eco-modus» på skærmen.
– Maskinen er igen klar til brug.

4.2 Start syvejledning
Syvejledningen giver informationer og hjælp til dine syprojekter. Efter indtastning af stoffet og det ønskede
syprojekt, vises der forslag til den optimale nål og passende syfod.
> Tryk på «Syvejledning».
> Vælg det stof, der skal sys på.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Løst vævet

7

Kraftigt strik

2

Medium vævet

8

Pels/kunstpels

3

Kraftig vævet

9

Frotté

4

Denim

10

Florstof

5

Let strik

11

Leder og Vinyl

6

Medium strik

12

Tyl og blonder
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> Vælg syprojekt.
– Sømmen justeres automatisk, alle andre justeringer skal foretages af dig selv.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Søm

6

Dekorativ syning

2

Oplægning

7

Maskine quiltning

3

Blindsøm

8

Frihåndssyning

4

Knaphuller

9

Applikation

5

Lynlåse

1
2
3
4
5
6

1

Anbefalet sømnummer

4

Anbefalet syfod

2

Anbefalet nål

5

Knaphul med indlægstråd

3

Anbefalet tråd

6

Anbefalet stabilisering

> Indstil maskinen i henhold til instruktionerne.

4.3 Slet alle ændringer med «clr»
Alle ændringer på mønstrene kan resettes til grundindstillingen. Undtaget herfra er gemte mønstre, som er
gemt i den personlige hukommelse, og overvågningsfunktioner.
> Tryk på «Slet indstillinger».
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Kreativ syning

5.1 Oversigt udvalgsmenu syning
1
2
3
4
5
6
1

«Nyttesømme»

4

«Knaphuller»

2

«Pyntesømme»

5

«Quiltesømme»

3

«Skrifttyper»

6

«Personligt program»

Vælg søm

0-9

>
>
>
>
>

Vælg søm, skrifttype eller knaphul.
Scroll til højre (1) for at vise flere sømme.
Tryk på «Forstørrelse/formindskelse af vindue» (2) for at forstørre visningen.
Tryk igen på «Forstørrelse/formindskelse af vindue» (2) for at formindske sømoversigten.
Tryk på «Valg af søm ved hjælp af nummer» (3) for at vælge søm ved at indtaste sømnummer.
– Hvis "!!!" vises, når sømmen indtastes, kan sømmen ikke bruges i kombinationsmodus.
– Hvis «???», når sømmen indtastes, findes denne søm ikke.

3

2

1

5.2 Overtransport
Det anbefales at indstille syfodstrykket i forhold til stoffet. Jo kraftigere stof jo lavere syfodstryk.

Med overtransporten transporteres både det øverste og det nederste lag stof samtidig. Derved bliver glatte
og fine materialer også flyttet jævnt og omhyggeligt frem. Striber og terner passer perfekt sammen pga. den
ensartet transport.
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Brug af overtransport
Overtransporten anvendes hovedsageligt i følgende syprojekter:
• Syning: Alle syteknikker på vanskelige materialer, f.eks. ved oplægning og lynlås
• Patchwork: Nøjagtige striber og blokke og pyntesømme med op til 7 mm stingbredde
• Applikationer: Påsyning af bånd og skråbånd
Vanskelige materialer er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fløjl, normal syet i trådretningen
Frotté
Jersey, især ved syning på tværs af trådretningen
Kunstig pels eller kunstig belagt pels
Fleece materialer
Materialer med pladevat
Striber og tern
Gardiner med mønsterrapport

Dårligt glidende stoffer er:
• Imiteret læder, belagte stoffer

Brug af overtransport
Når man arbejder med overtransport, bruges kun syfødder med åbning bagtil.

> Syfoden hæves.
> Overtransportøren trykkes ned bag syfoden, indtil den klikker på plads.

> Syfoden hæves.
> For at fjerne overtransportøren, trækkes overtransportøren ned og svinges bagud.

5.3 Regulere hastighed
Med hastighedsskyderen kan hastigheden reguleres trinløst.
> For at reducere hastigheden, skubbes skyderen til venstre.
> For at forøge hastigheden, skubbes skyderen til højre.
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5.4 Indstil overtrådsspændingen
Grundindstillingen af overtrådsspændingen sker automatisk ved valg af en søm.
Hvis der bruges andre sytråde, kan det have udslag i overtrådens spænding. Hvilket gør det nødvendigt at
tilpasse trådspændingen individuelt til dit syprojekt og den ønskede søm.
Jo højere overtrådsspændingen er indstillet, desto kraftigere spændes overtråden, og undertråden vil blive
trukket kraftigere ind i stoffet. Med en lavere overtrådsspænding spændes overtråden svagere, og
undertråden trækkes herved svagere ind i stoffet.
Ændringer af overtrådsspændingen har kun indflydelse på den valgte søm. Permanente ændringer af
overtrådsspændingen i symodus kan indstilles i setup-programmet.
4.00

> Tryk kort på «Overtrådsspænding».
> Flyt skyderen for at forøge eller reducere overtrådsspændingen.

1
2

1

Permanent ændring af trådspænding

2

Trådspænding af det aktuelle broderimotiv

5.5 Redigere en søm
Ændre stingbredde
> For at reducere stingbredden, drejes den «øverste multifunktionsknap» mod venstre.
> For at forøge stingbredden, drejes den «øverste multifunktionsknap» mod højre.
> Tryk på «Stingbredde» (1) for at åbne flere indstillingsmuligheder.

1

Ændre stinglængde
> For at reducere stinglængden, drejes den «nederste multifunktionsknap» mod venstre.
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> For at forøge stinglængden, drejes den «nederste multifunktionsknap» mod højre.
> Tryk på «Stinglængde» (1) for at åbne flere indstillingsmuligheder.

1

Udlign balancen
Forskellige stoffer, tråde og indlæg kan have indflydelse på de programmerede sømme, så de ikke lukker helt
eller sys over hinanden. Denne effekt kan rettes med den elektroniske balance, stingdannelsen kan indstilles,
så den passer til stoffet.
> Vælg søm eller skrifttype.
> Sy en søm.
> Tryk på «i-dialog».

> Tryk på «Balance».
– Et preview af sømmen vises.

> Drej den «nederste multifunktionsknap», for at korrigere sømmen i tværgående retning, til previewet af
sømmen svarer til den syede søm på stoffet.
> Ændrede balanceindstillinger kan gemmes for hver søm i «Personligt program» .
> Ændrede balanceindstillinger forbliver kun gyldige, indtil du trykker på «Slet indstillinger» eller slukker
maskinen.

Indstil mønstergentagelse
> Vælg søm eller skrifttype.
> Tryk på «i-dialog».
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x

> Tryk 1 gang på «Sømgentagelse» for at gentage sømmen.
> Tryk på «Sømgentagelse» 2 til 9 gange for at gentage sømmen op til 9 gange.
– Maskinen stopper automatisk, når det valgte antal søm er syet.
> «Hæftning» aktiveres for at sikre et stikkesting ved slutningen af syningen.
> Tryk på«Hæftning» for at deaktivere automatisk hæftning.

Spejlvende søm
> Vælg søm eller skrifttype.
> Tryk på «i-dialog».

> Tryk på «Spejlvending venstre/højre» for at spejle sømmen fra venstre til højre.

> Tryk på «Spejlvending op/ned» for at spejle sømmen i syretningen.

Ændre sømmens længde
Søm fra kategorien satinsømme kan øges eller formindskes i længden.
> Vælg søm.
> Tryk på «i-dialog».

> Tryk på «Ændre sømmens længde».
> Flyt skyderen, eller tryk på «Plus»/«Minus» (1) for at indstille sømlængden.
> Tryk på «Plus»/«Minus» (2) for at fastlægge sømmens tæthed.

1

2

Permanent tilbagesyning
> Vælg søm eller skrifttype.
> Tryk på «i-dialog».
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> Tryk på «Tilbagesyning» (1) for permanent at sy baglæns.

Nøjagtig sting for sting tilbagesyning
> Vælg søm, skrifttype eller knaphul.
> Tryk på «i-dialog».
> Tryk på «Tilbagesyning» (2) for at sy baglæns nøjagtigt sting for sting.

1

2

5.6 Kombinere søm
Oversigt kombinationsmodus
1

2

4
3

1

«Stingbredde»

3

«Enkeltmodus/Kombinationsmodus»

2

«Stinglængde»

4

En enkelt søm i kombinationen

Opret en sømkombination
I kombinationsmodus kan søm og bogstaver sættes sammen alt efter dine ønsker. Hver kombination kan
kombineres med op til 20 søm. Motiver fra sømdesigner kan ikke bruges i sømkombinationer.
> Tryk på «Enkeltmodus/Kombinationsmodus» (3).
> Vælg den ønskede søm.
> Tryk igen på «Enkeltmodus/Kombinationsmodus» for at gå tilbage til enkeltmodus.

2022-08 DA 5020077.30A.08

59

Kreativ syning

Redigere en enkelt søm
Forudsætning:
•

Du har oprettet en sømkombination.

> Tryk på den ønskede position (1) i sømkombinationen for at vælge en enkelt søm.

1

> Tryk på «i-dialog» for at redigere den enkelte søm.

Slet en enkelt søm
> Opret sømkombinationen.
> Tryk på den ønskede position (1) i sømkombinationen for at vælge en enkelt søm.

1
2

> Tryk på «i-dialog».

> Tryk på «Slet» for at slette den enkelte søm.
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Indsæt en enkelt søm
> Gå helt frem i sømgruppen, og tryk på den anden, øverste pil (1) for at tilføje en søm ved starten.
– De to øverste pile er deaktiveret.
> Tilføj den nye søm.

1

> Opret sømkombinationen.
> Tryk på den ønskede position (2) i sømkombinationen, eller brug pilen (3) for at vælge en ny søm efter
den valgte søm.

2
3

Spejlvende en sømkombination
Forudsætning:
•

Du har oprettet en sømkombination.

> Tryk på «i-dialog».
> Tryk på «Rediger hel kombination».

> Tryk på «Spejlvending venstre/højre» for at spejle den komplette sømkombination fra venstre til højre.
> Tryk igen på «Spejlvending venstre/højre» for at resette ændringerne til grundindstillingen.

Indstil mønstergentagelse
> Opret sømkombinationen.
> Tryk på «i-dialog».
> Tryk på «Rediger hel kombination».
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x

> Tryk 1 gang på «Sømgentagelse» for at gentage sømkombinationen.
– «Hæftesting» i slutningen af kombinationen bliver aktiveret.
> Tryk igen på «Sømgentagelse» for at gentage sømkombinationen op til 9 gange.
> Tryk på «Sømgentagelse», og hold den inde, indtil der vises et «X» i stedet for et tal, for at deaktivere
sømgentagelsen.

Hæfte en sømkombination
Hæftesting i slutningen af sømkombinationen er deaktiveret. For at aktivere hæftesting i slutningen af
sømkombinationen:
> Opret sømkombinationen.
> Tryk på «i-dialog».
> Tryk på «Rediger hel kombination».

> Tryk på «Hæftning».

Gem en sømkombination
Du kan genanvende individuelt oprettede sømkombinationer ved at gemme dem i hukommelsen «Personligt
program».
Forudsætning:
•

Du har oprettet en sømkombination.

> Tryk på «Personligt program».

> Tryk på «Lagring af søm».
> Tryk på «Bekræft» for at gemme sømkombinationen.

Indlæs en sømkombination
> Tryk på «Enkeltmodus/Kombinationsmodus».
> Tryk på «Personligt program».

> Tryk på «Indlæsning af sømkombination».
> Vælg en sømkombination.

Overskriv en sømkombination
Forudsætning:
•

Du har oprettet en sømkombination.

> Tryk på «Personligt program».

> Tryk på «Lagring af søm».
> Vælg den sømkombination, som skal overskrives.
> Tryk på «Bekræft» for at overskrive sømkombinationen.

62

2022-08 DA 5020077.30A.08

Kreativ syning

Slet en sømkombination
Forudsætning:
•

Du har oprettet en sømkombination.

> Tryk på «i-dialog».
> Tryk på «Rediger hel kombination».

> Tryk på «Slet».

> Tryk på «Bekræft».

5.7 Administration af sømmen
Gem sømmen i personlig hukommelse
I arkivet «Personlig hukommelse» kan alle søm gemmes, også individuelt ændrede søm.
> Vælg søm, skrifttype eller knaphul.
> Ændre sømmen.
> Tryk på «Personligt program».

> Tryk på «Lagring af søm».
> Tryk på «Bekræft».

Overskriv søm i personlig hukommelse
Forudsætning:
•

Søm gemt i personlig hukommelse.

> Vælg søm, skrifttype eller knaphul.
> Ændre sømmen.
> Tryk på «Personligt program».

> Tryk på «Gem broderimotivet».
> Vælg den søm, som skal overskrives.
> Tryk på «Bekræft».

Indlæs sømme fra personlig hukommelse
Forudsætning:
•

Søm gemt i personlig hukommelse.

> Tryk på «Personligt program».

> Tryk på «Indlæsning af søm».
> Vælg søm.
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Slet søm fra personlig hukommelse
Forudsætning:
•

Søm gemt i personlig hukommelse.

> Tryk på «Personligt program».

> Tryk på «Slet».
> Vælg søm.
> Tryk på «Bekræft».
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Nyttesømme

6.1 Oversigt nyttesømme

Søm
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Sømnummer

Navn

Beskrivelse

1

Ligesøm

Sammensyning og kantstikning.

2

Zigzag

Zigzag arbejde som kastning over kanter,
påsyning af elastik og blonder.

3

Vari-overlock

Sammensyning og kastning af elastiske
stoffer.

4

Slangesøm

Stopning med slangesøm, stopning og
lapning, forstærkning af sømme.

5

Hæftesøm

Hæfter i begyndelsen og slutningen af
sømmen med ligesøm.

6

Forstærket ligesøm

Forstærket søm i faste, kraftige stoffer,
stikninger, og synlige sømme.

7

Forstærket zigzag

Forstærket søm i faste, kraftige stoffer,
stikninger, og synlige sømme.

8

Vaffelsøm

Til strækstoffer og kanter. Bruges også med
elastisk undertråd.

9

Blindsøm

Usynlige oplægninger, muslingesømme i
bløde jerseystoffer og fine stoffer,
pyntesømme.

10

Dobbelt overlock

Sammensyning og kastning af elastiske
stoffer.

11

Superstræksøm

Meget elastisk åben søm. Til alle typer
beklædning.

65

Nyttesømme

Søm

Sømnummer

Navn

Beskrivelse

12

Rynkesøm

Til de fleste stoffer; Rynkning med elastiktråd,
sømme der stødes sammen kant mod kant,
pyntesømme.

13

Stræk-overlock

Sammensyning og kastning af elastiske
stoffer.

14

Jerseysøm

Synlig søm samt lapning af jersey/interlock.

15

Universalsøm

Til faste stoffer såsom filt og læder. Flade
forbindelsessømme, synlige sømme påsyning
af elastik, pyntesømme.

16

Trestings zigzag

Kastning over kanter, forstærkning af kanter,
pyntesømme.

17

Lycrasøm

Til alle bi-stretch stoffer; flade
forbindelsessømme, oplægning. Forstærket
søm i undertøj.

18

Stræksøm

Åben søm til sportstøj i alle superstrækbare
stoffer.

19

Forstærket overlock

Til medium vævede stoffer og frotte.
Overlocksømme og flade forbindelsessømme.

20

Strik-overlock

Sammensyning og samtidig kastning af hånd
og maskine strikkede stoffer.

21

Risting

Til rining af sømme, oplægning.

22

Stoppeprogram

Stopning af huller eller ødelagt stof.

23

Forstærket
stoppeprogram

Forstærkning af huller eller ødelagt stof.

24

Trenseprogram

Til forstærkning af lommeåbninger,
bæltestropper.

6.2 Sy ligesøm
Tilpas stinglængden til syprojektet, f.eks. lange sting (ca. 3 - 4 mm) til denim, korte sting (ca. 2 - 2,5 mm)
til fint stof. Tilpas stinglængden til trådtykkelsen, f.eks. lange sting (ca. 3 - 5 mm) til stikning med
Cordonnet.
Forudsætning:
•
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Zigzagfod (DA) er monteret.
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> Tryk på «Nyttesømme».
> Vælg ligesøm nr. 1.

6.3 Sy med automatisk hæfteprogram
Med et defineret antal sting syet med 6 sting frem og 6 sting baglæns, hæftes der ensartet.
Forudsætning:
•

Zigzagfod (DA) er monteret.

> Tryk på «Nyttesømme».
> Hæfteprogram nr. 5 vælges.
> Træd på fodpedalen.
– Maskinen hæfter automatisk.
> Sy sømmen i den ønskede længde.
> Tryk på knappen «Hæftning».
– Maskinen stopper automatisk, når sømmen er hæftet.

6.4 Isyning af lynlås
Da transporten af stoffet kan være svær i starten, anbefales det at holde trådene godt fast eller trække
syprojektet let bagud og sy et par sting eller sy de første 1 – 2 cm baglæns.
>
>
>
>
>
>
>
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Zigzagfod (DA) monteres.
Tryk på «Nyttesømme».
Vælg ligesøm nr. 1.
Sy videre med lange sting, hvor lynlåsen skal være.
Sømrummet afkantes enkeltvis.
Pres foldekanten fra hinanden.
Åbn lynlåsen.
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> Lynlåsen hæftes fast under stoffet, så stofkanterne støder sammen over lynlåsens midte.

> Monter lynlåsfoden (JB).
> Når venstre side af lynlåsen sys, fastgøres den højre side af syfodsstiften på holderen.

> Når højre side af lynlåsen sys, fastgøres den venstre side af syfodsstiften på holderen.

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Sy venstre side af den åbne lynlås fra top til bund.
Luk lynlåsen indtil ca. 5 cm fra slutningen.
Sy over bunden og højre side af lynlåsen.
Stop før lynlåsvedhænget.
Sæt nålen i nederste position.
Løft syfoden.
Åben lynlåsen
Sy højre side til ende.
Fjern hæftesømmen.

6.5 Forstærket ligesøm
Den forstærkede ligesøm er en slidstærk søm til kraftige og tætvævede materialer såsom denim og
jernbanefløjl.
> Zigzagfod (DA) monteres.
> Tryk på «Nyttesømme».
> Forstærket ligesøm nr. 6 vælges.
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2

1

1

Ligesøm

2

Forstærket ligesøm

6.6 Sy forstærket zigzag
Til kraftige materialer, specielt til denim, liggestolebetræk og markiser. Forstærket søm i
beklædningsområder, der ofte er udsat for vask. Afslut først kanterne.
> Zigzagfod (DA) monteres.
> Tryk på «Nyttesømme».
> Forstærket zigzag nr. 7 vælges.

6.7 Manuel stopning
Til stopning af huller eller tyndslidte steder i alle typer stof.
Hvis tråden ses ovenpå, opstår der en dårligere stingdannelse, og du skal føre syarbejdet langsommere. Hvis
der dannes knuder på bagsiden af stoffet, skal du føre syarbejdet hurtigere. Ved trådbrud er det nødvendigt
at føre syarbejdet mere regelmæssigt.
> Syfodholderen fjernes og frihåndsbroderifoden (RX) monteres på nålestangen.
– Stiften (1) skal ligge over nåleskruen (2).
> Frihåndsbroderifoden (RX) trykkes fast nedefra med pegefingeren, og skruen (3) spændes.
1

2
3

>
>
>
>
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Tryk på «Nyttesømme».
Vælg ligesøm nr. 1.
Sænk transportøren.
Monter sybordet.
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> Opspænd syprojekt i en stopperamme (ekstra tilbehør).
– Stoppeområdet forbliver jævnt og kan ikke trækkes skævt.
> Sy fra venstre mod højre, og før syprojektet jævnt med hånden uden tryk.
> Foretag runde retningsændringer for at undgå huller, eller at tråden knækker.

6.8 Forstærket automatisk stoppeprogram
Det enkle stoppeprogram nr. 22 er særligt velegnet til hurtig stopning af flænger og beskadigede områder.
Det anbefales at placere et tyndt stof eller stabiliseringsmateriale bagpå de slidte områder. Det enkle
stoppeprogram nr. 22 erstatter trådene i længderetningen i alle stoffer. Trækkes stoppefladen skæv,
korrigeres med balancefunktionen.
Det forstærkede automatiske stoppeprogram nr. 23 er særligt velegnet til hurtig stopning af flænger og
beskadigede områder. Det forstærkede stoppeprogram nr. 23 erstatter langsgående og tværgående tråde i
alle stoftyper.
Forudsætning:
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•

Underlagsstof er fastgjort med hæftesting.

>
>
>
>

Knaphulsfoden (RJ) monteres.
Tryk på «Nyttesømme».
Forstærket stoppeprogram nr. 23 vælges.
Sænk syfoden over midten af revnen.
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> Indstil knapholderen på knaphulsfoden til den ønskede længde. Størrelsen på en stoppesekvens kan
ændres.
– Den maksimale sy længde er 2,6 cm (1 tomme), og den maksimale sy bredde er 7 mm (9/32 tommer).

4

4

1

1

3

2

3

1

Sy længde

3

Start

2

Sy bredde

4

Stop

> Placer stoffet, så nålen er 2 mm (1/16 tommer) foran det område, der skal stoppes.
> Sænk syfoden.
Når du sænker syfoden, må der ikke trykkes på fronten af syfoden, for så bliver der ikke syet i den rigtige
størrelse.

> Overtråden føres ned gennem hullet i syfoden.
> Træk knaphulsgrebet så langt ned som muligt.
– Knaphulshåndtag er placeret bag grebet på knaphulsfoden.
> Hold overtråden på den venstre side vinkelret på knaphulsfoden, og start med at sy.

2022-08 DA 5020077.30A.08
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> Hvis syområdet er for stort til at sy, sy området flere gange (eller sy tværs over) for at få et bedre sy
resultat.

6.9 Kastning
Zigzag er velegnet som kantsøm på alle slags stof. Ved fine stoffer bør man anvende stoppetråd.
Forudsætning:
•

Kanten skal ligge fladt og ikke rulle.

>
>
>
>
>

Zigzagfod (DA) monteres.
Zigzagfod (DA) monteres.
Tryk på «Nyttesømme».
Vælg ikke for bred stingbredde og ikke for lang stinglængde.
Før kanten ind i midten af syfoden, så nålen stikker ind i stoffet på den ene side og ud i luften på den
anden side.

6.10 Sy dobbelt overlock
En dobbelt overlocksøm er egnet til finere materiale og til tværsømme i strikstoffer. Brug en ny jerseynål for
at undgå at ødelægge de fine masker i strikmaterialet. Ved syning i strækstoffer kan man anvende en
stræknål.
> Zigzagfod (DA) monteres.
> Tryk på «Nyttesømme».
> Dobbelt overlock nr. 10 vælges.
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6.11 Sy vari-overlock
Sy overstrikkede søm langs stoffets kanter for at forhindre at det trevler op. Brug stræknålen, når der sys i
strækmaterialer.
>
>
>
>

Overlockfod (DI) monteres.
Tryk på «Nyttesømme».
Dobbelt overlock nr. 3 vælges.
Stoffet sy med stofkanten langs syfodens afdækning.

6.12 Kantafslutning med kantlinealen
Ved syning af parallelle, brede linjer og kantafslutning anbefales det at føre kantlinealen langs en tidligere
syet sømlinje.
>
>
>
>
>

Zigzagfod (DA) monteres.
Tryk på «Nyttesømme».
Vælg ligesøm nr. 1.
Skub kantlinealen ind i hullet på syfoden og vælg den ønskede bredde.
Sy den første række og flyt på tværs af stoffet for at sy de følgende rækker, med føringen løbende langs
den forrige sømrække.

6.13 Syning af smalle sømme
>
>
>
>
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Sømfolder (DG) ekstra tilbehør monters.
Tryk på «Nyttesømme».
Vælg ligesøm nr. 1.
Fold stoffets kant ca. 3 mm, og fold det derefter igen ca. 5 cm langs stoffets kant.
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> Læg kanten af stoffet med vrangsiden opad under syfoden, så kanten kun er cirka lige så bred som
foden.
> Sy 4 – 5 sting.
> Hæv nål og syfod.
> Træk stoffet ca. 10 – 15 cm bagud. Skær ikke tråden over.
> Hold fast i de 4 tråde med venstre hånd. Træk stofkanten ind sømfolderen på syfoden med højre hånd.

> Sænk syfoden.
> Sy langsomt videre, fold samtidig den klippede kant af stoffet let foran sømfolderen, og hold på stoffet
med venstre hånd. Før stofkanten jævnt ind i sømfolderen på syfoden, og sy.

6.14 Sy blindsøm
Til usynlige sømme i medium til kraftige stoffer af bomuld, uld og blandede fibre.

Kraftigt/middelkraftigt stof

Let stof
5 mm

5 mm

3

3

2
2
1
1

Kantsøm

2

Vrangsiden af stoffet

3

Retsiden af stoffet

Forudsætning:
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•

Stofkanterne er repareret.

>
>
>
>
>
>

Blindstingsfod (DM) monteres.
Tryk på «Nyttesømme».
Blindsøm nr. 9 vælges.
Fold stoffet med vrangsiden op som vist.
Læg stoffet under syfoden.
Drej håndhjulet mod uret, indtil nålen er helt til venstre.
Nålen skal kun lige stikke gennem det foldede stof (3). Hvis dette ikke er tilfældet, justeres stingbredden i
overensstemmelse hermed.
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> Juster føringen (2) ved at dreje på drejeknappen (1), så føringen ligger lige i folden.

1
2

> Sy langsomt, og før stoffet forsigtigt langs kanten af føringen.

> Vend stoffet.

6.15 Sy synlig oplægning
Især egnet til synlig oplægning i alle jerseytyper med bomuld, uld, syntetiske og blandede fibre.
>
>
>
>
>
>
>
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Broderifod (JK) monteres.
Tryk på «Nyttesømme».
Jerseysøm nr. 14 vælges.
Pres oplægningen, ri om nødvendigt.
Let evt. syfodstrykket.
Sy sømmen så langt inde som ønsket på materialets retside.
Klip overskydende sømrum af på vrangsiden.
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6.16 Sy risting
Det anbefales at bruge en fin stoppetråd til riningen. Da den er lettere at fjerne. Den længste stingvariant er
5 mm. Den anbefalede stinglængde er 3,5 - 5 mm. Risting egner sig til alle projekter, hvor der ønskes en
meget lang stinglængde.
>
>
>
>
>
>

Zigzagfod (DA) monteres.
Tryk på «Nyttesømme».
Risting nr. 21 vælges.
Vælg stinglængde.
For at undgå at lagene glider, sættes knappenåle i stoflagene på tværs af hæfte retningen.
Sy 3 - 4 hæftesting i begyndelsen og slutningen af en søm.

6.17 Sy tykke områder
> Monter zigzagfoden (DA).
– Den sorte knap på venstre side af syfoden låser syfoden i vandret position, når den trykkes ind, inden
syfoden sænkes (1). Dette sikrer en ensartet afvikling i begyndelsen af sømmen og hjælper, når du syr
flere lag stof, f.eks. når du syr jeans.
> Når det højeste punkt er nået, skal du sænke nålen og løfte syfoden.
> Tryk på fodspidsen og den sorte knap, og sænk syfoden, og fortsæt med at sy.
– Den sorte knap låses automatisk op efter et par sting.

1

> Læg en, to eller tre udligningsplader (1) bag nålen under syfoden for at understøtte syfoden hen mod
den foldede side ved manuel stoftilførsel og syning.

1

1

Udligningsplader

6.18 Syning af hjørner
> Stop maskinen, når du når et hjørne.
> Før nålen ned i stoffet.
> Løft syfoden.
> Brug nålen som dreje punkt og drej stoffet.
> Sænk syfoden, og sy videre.
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7.1 Oversigt pyntesømme
Afhængigt af stoftypen, vælges enkle eller mere komplicerede pyntesømme til udsmykning af stoffet.
• Pyntesømme der er programmeret med enkle ligesømme, er især velegnet til tynde stoffer f.eks.
pyntesøm nr. 142.
• Pyntesømme der er programmeret med forstærket ligesøm eller med få satinsømme, er især velegnet til
medium stoffer f.eks. pyntesøm nr. 152.
• Pyntesømme der er programmeret med satinsømme, er især velegnede til kraftige stoffer f.eks. pyntesøm
nr. 101.
For at opnå et perfekt stingbillede, er det en fordel at bruge samme farve tråd til over- og undertråd samt et
stabiliseringsmateriale. Ved loden eller langfibrede stoffer, anbefales desuden at ligge et stykke
vandopløseligt stabiliseringsmateriale på retsiden, som let kan fjernes efter syning.

Pyntesømme

2022-08 DA 5020077.30A.08

Sømnummer

Navn

101-124

Satinsøm

125-132

Korssting

133-153

Natursøm

154-218

Ornament søm

219-233

Moderne søm
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7.2 Ændre stingtætheden
For satinsømme (f.eks. nr. 101) kan stingtætheden ændres. Et højere tal betyder en større stingafstand, dvs.
at stingene sys mindre tæt. Reducer tallet for at få stor stingtæthed. Stingtæthed 1 er minimum. Den
indstillede sømlængde ændres ikke ved at ændre stingtætheden.
> Vælg satinsøm.
> Tryk på «i-dialog».

> Tryk på «Ændring af sømlængde/stingafstand».
> Tryk på «Minus» ved (1) for at øge stingtætheden.
> Tryk på «Plus» ved (1) for at reducere stingtætheden.

1

7.3 Sy korssting
Korssting er en traditionel teknik, som supplerer de øvrige pyntesømme. Hvis korssting sys på et stof med
hørstruktur, ser de ud som håndsyede korssting. Hvis korssting sys med broderitråd, virker motivet kraftigere.
Korssting anvendes især til boligtekstiler, som borter på beklædning og generelt til udsmykning. Det er
vigtigt at sy den første række søm lige, da den vil blive brugt som føring til de efterfølgende sømme.
>
>
>
>
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Zigzagfod (DA), Broderifod (JK) eller åben broderifod nr. 20C (ekstra tilbehør) monteres.
Vælg korssting nr. 125-132 og kombiner efter behov.
For at sy en lige linje skal du sy den første række søm ved hjælp af kantlinealen eller kantstopperen.
Sy den næste søm ved siden af den første med en syfods bredde afstand eller ved hjælp af kantlinealen.
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8.1 Oversigt skrifttyper
Block-, kontur- og scriptskrift kan sys med store og små bogstaver.
For at opnå et perfekt stingbillede, anbefales det at bruge samme farve tråd til over- og undertråd.
Materialets bagside kan forstærkes med et stabiliseringsmateriale. Ved loden eller langfibrede stoffer f.eks.
frotte, kan man desuden ligge et stykke vandopløseligt stabiliseringsmateriale på retsiden.

Søm

Navn

ABCabc

Blok

Dobbelt blok

Kursiv (Italics)

8.2 Skriv en tekst
Det anbefales at lave en syprøve med det stof, tråd og stabilisering, du vil anvende. Det er vigtig at
maskinen kan sy frit, uden at trække, skubbe eller holde stoffet tilbage. Stoffet skal føres jævnt og let
uden at støde imod eller blive trukket.
> Vælg «Skrifttyper».
> Vælg skrifttype.

> Tryk på «Enkeltmodus/Kombinationsmodus» (1) for at lave en kombination.

2022-08 DA 5020077.30A.08

79

Skrifttyper

> Tryk på «Vis skrifttype» (2) for at åbne den udvidede indtastningsmodus.

2

1

3

> Vælg bogstaver.
> Tryk på «Scroll til venstre» (3) for at se flere bogstaver.
DEL

> Tryk på «Slet» for at slette enkeltbogstaver i den indtastede tekst.
> Tryk igen på «Vis skrifttype» (1) for at lukke den udvidede indtastningsmodus.

1
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9.1 Oversigt knaphuller
For at skabe det rette knaphul til hver knap, ethvert formål og for hvert stykke tøj, er bernette b77 udstyret
med en omfattende samling af knaphuller. Den tilhørende knap kan sys på af maskinen. Der kan også syes
snørehuller.

Knaphul
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Knaphulsnummer

Navn

Beskrivelse

51

Linnedknaphul

Tynde til mellemfine stoffer; bluser,
kjoler, sengetøj.

52

Linnedknaphul, smalt

Tynde til mellemfine stoffer; bluser,
kjoler, børne- og babytøj samt
hobbyarbejde.

53

Strækknaphul

Til alle strækmaterialer af bomuld, uld,
silke og syntetiske fibre.

54

Rundt knaphul med
almindelig trense

Til medium og kraftige stoffer; kjoler,
jakker, frakker, regntøj.

55

Rundt knaphul med
tværtrense

Til medium til kraftige stoffer af alle
typer: kjoler, jakker, frakker, regntøj

56

Øjeknaphul

Til kraftige ikke-strækbare stoffer;
jakker, frakker, fritidstøj.

57

Øjeknaphul med
kiletrense

Til kraftige ikke-strækbare stoffer:
jakker, frakker, fritidstøj.

58

Øjeknaphul med
tværtrense

Til kraftige ikke-strækbare stoffer:
jakker, frakker, fritidstøj.

59

Ligesømsknaphul

Program til stikning af knaphuller,
forstærkning af knaphuller,
lommekanter, specielt til knaphuller i
læder og imiteret ruskind.
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Knaphul

Knaphulsnummer

Navn

Beskrivelse

63

Håndsyet knaphul

Tynde til mellemfine vævede stoffer;
bluser, kjoler, fritidstøj, sengetøj.

64

Dobbelt afrundet
knaphul

Til medium til kraftige stoffer af alle
typer.

66

Knaphul med dobbelt
kiletrense, smal

Dekorativt knaphul til medium stoffer;
bluser, kjoler, jakker.

69

Dekorativt knaphul med
trekantet trense

Til pynteknaphuller i kraftige ikke
strækbare stoffer.

71

Strækknaphul

Til jeans, strækstoffer med en grov
vævning.

60

Knapisyningsprogram

Isyning af knapper med 2 og 4 huller.

61

Snørehul med små
zigzagsting

Som åbning til snore og smalle bånd og
dekoration.

62

Snørehul med ligesøm

Som åbning til snore og smalle bånd og
dekoration.

9.2 Markér knaphuller
> Knaphulspositionen markeres på stoffet.
– Den maksimale knaphulslængde er 3 cm (1 3/16 tommer). (Summen af diameter + knappens
tykkelse.)
> Størrelsen på knaphullet bestemmes af knappen, der er indsat i knapholderpladen.
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9.3 Sy automatisk knaphul
>
>
>
>
>

Knaphulsfoden (RJ) monteres.
Knapholderen trækkes ud, og knappen placeres.
Tråden føres gennem hullet på syfoden og lægges under foden.
Tryk på «Knaphuller».
Knaphulsøm vælges.

> Stingbredde og stinglængde indstilles til den ønskede bredde og tæthed.
> Stoffet placeres under syfoden, så midtlinje mærket er på linje med startpunktet (1).
> Sørg for, at der ikke er nogen synlig spalte mellem syfodens spids og plastdelen.

1

> Tryk på knappen «Start/Stop».
– Mens knaphulsgrebet er hævet, viser en fejlmeddelelse på skærmen, om at sænke knaphulsgrebet.
> Træk knaphulsgrebet ned så langt som muligt, indtil det klikker på plads.

2022-08 DA 5020077.30A.08

83

Knaphuller

> Hold overtråden vinkelret på knaphulsfoden, og start med at sy.
– Når knaphullet er blevet syet, syr maskinen automatisk en sikkerhedssøm, før den stopper.

– Knaphullerne sys som vist, fra fronten af syfoden og bagud.

> Syfoden hæves og tråden klippes.
> Når knaphullet er syet, løftes knaphulsgrebet så langt det går.
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> Knaphullet skæres, sørg for at der ikke skæres i trensen på begge sider. Som ekstra sikkerhed sættes en
knapnål i ved trensen så der ikke skæres for langt.

9.4 Forstærket knaphul
Hægt en tung tråd eller snor under knaphulsfoden, når du syr knaphuller på strækstof.
> Monter knaphulsfoden (RJ).
> Træk knapholderen ud, og placer knappen.
> Før tråden gennem hullet på syfoden, og læg den derefter under foden.

> Hægt de to trådender i fronten af syfoden, og før dem ind i rillerne, hvor du binder dem midlertidigt.
> Indstil stingbredde og sybredde.

> Sænk syfoden, og sy knaphullet.
– Indlægstråden oversys af knaphullets stolpe.
> Træk indlægstråden gennem knaphullet, indtil løkken forsvinder ind i trensen.
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> Træk trådenderne om på materialets vrangside med en synål, og bind eller hæft trådene.

9.5 Sy knappen på
Knapisyningsprogrammet kan bruges til at sy knapper med 2 eller 4 huller, trykknapper eller hægter på. For
et mere stabilt resultat kan knapisyningsprogrammet sys to gange. Ved knapper med 4 huller skal de forreste
huller sys først.

Ved knapisyningsprogrammet er det første hæftesting altid i det venstre hul på knappen.
>
>
>
>
>
>

Knapisyningsfoden (RC) monteres.
Tryk kort på «Knaphuller».
Sænk transportøren.
Knapsyningsprogram nr. 60 vælges.
Tilpas knappen i forhold til syprojektet.
For at kontrollere hulafstanden, drejes på håndhjulet. Hvis det er nødvendigt, ændres stingbredden.

> Hold fast i trådene ved systart.
– Maskinen syr knapisyningsprogrammet og stopper automatisk.
– Hvis det er nødvendigt med et skaft, placeres en knappenål på knappen og sys.
> Træk i begge undertråde, indtil enderne på overtråden bliver synlige på vrangen.
> Bind en knude på trådene.

86

2022-08 DA 5020077.30A.08

Knaphuller

9.6 Sy snørehuller
Sy øjet 2 gange for at opnå bedre stabilitet. Tilpas evt. med balancen.

>
>
>
>

Zigzagfod (DA), Broderifod (JK) eller åben broderifod (DN) (ekstra tilbehør) monteres.
Tryk på «Knaphuller».
Vælg snørehulsprogram nr. 61 eller nr. 62.
For at ændre størrelsen på snørehullet, drejes på «øverste multifunktionsknap» eller «nederste
multifunktionsknap».
> Sy snørehulsprogrammet.
– Maskinen stopper automatisk når snørehulsprogrammet er færdigt.
> Brug en syl eller en hultang til at åbne snørehullet.
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10 Quiltning
10.1 Oversigt quiltesømme

Søm

88

Sømnummer

Navn

Beskrivelse

1001

Quiltning,
Hæfteprogram

Sy ved start og slut med korte sting fremad
for at hæfte.

1002

Quiltning, Ligesøm

Ligesøm med 2 mm stinglængde, til
sammensyning af patchwork dele.

1003

Patchworksøm/Ligesøm

Ligesøm med 3 mm stinglængde.

1004

Håndquiltesøm
1005, 1030, 1034,
1035

Håndsøms imitation til syning med
monofiltråd.

1006

Dekorative quiltesøms
variationer
1007, 1010-1012,
1015-1019,
1025-1027, 1031-1032

Til "Crazy Patchwork" og udsmykning.

1008

Tæppesøm

Til applikation og påsyning af bånd.

1009

Dobbelt tæppesøm

Til applikation og påsyning af bånd.

1013

Tæppesøm

Til påsyning af kanten mellem to
applikationer, "Crazy Patchwork".

1014

Forstærket tæppesøm

Til påsyning af kanten mellem to
applikationer, "Crazy Patchwork".

1020

Fjersøms variationer
1021-1023

Til "Crazy Patchwork" og udsmykning.
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Søm

Sømnummer

Navn

Beskrivelse

1024

Stiplesøm/
Mæanderquiltsøm

Mæandersøm imitation.

1029

Fjersøm
1028, 1033

Til "Crazy Patchwork" og udsmykning.

10.2 Quiltning hæfteprogram
>
>
>
>

Zigzagfod (DA) monteres.
Tryk på «Quiltesømme».
Quiltsøm nr. 1001 vælges.
Træd på fodpedalen.
– Maskinen syr automatisk 5 korte sting frem ved systart.

> Sy sømmen i den ønskede længde.
> Tryk på knappen «Hæftning».
– Maskinen syr automatisk 5 korte sting frem og stopper automatisk, når hæfteprogrammet et færdig.

10.3 Sy håndquiltesøm
Håndquiltesømme er egnede til alle stoffer og projekter, som skal se håndsyede ud. Det anbefales at bruge
en monofiltråd til overtråden og en broderitråd i bomuld til undertråden. Nedsæt hastigheden for at
forhindre, at monofiltråden knækker. Tilpas overtrådsspændingen og balancen til syprojektet og den
ønskede quiltesøm, hvis det er nødvendigt.
>
>
>
>

Broderifod (JK) / Zigzagfod (DA) monteres.
Tryk på «Quiltesømme».
Vælg håndquiltesøm nr. 1004, 1005.
Tilpas overtrådsspændingen og balancen til syprojektet og den ønskede quiltesøm, hvis det er
nødvendigt.
> Træd på fodpedalen, eller tryk på knappen «Start/Stop» for at starte maskinen.

10.4 Frihåndsquiltning
Quiltehandsker med gummidupper gør det lettere at føre stoffet fremad.

Det anbefales at bruge sybordet (ekstra tilbehør) og knæløfteren. Ved frihåndsquiltning er en fordel at starte
i midten og arbejde ud mod kanterne. Drej syarbejdet med lette, runde bevægelser for at danne det ønskede
motiv. Frihåndsquiltning og stopning baserer på samme bevægelses princip.
Ved meanderquiltsøm udfyldes hele området med quiltesøm. De enkelte quiltelinjer er afrundet og må ikke
krydse hinanden.
Forudsætning:
•
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> Sænk transportøren.
> Frihåndsbroderifoden (RX) fastgøres på nålestangen.
– Stiften (1) skal ligge over nåleskruen (2).
> Frihåndsbroderifoden (RX) trykkes fast nedefra med pegefingeren, og skruen (3) spændes.
1

2
3

>
>
>
>
>
>
>

90

Tryk på «Nyttesømme».
Vælg ligesøm nr. 1.
Hvis nødvendigt tilpasses overtrådsspændingen til syprojektet.
Træd på fodpedalen, eller tryk på knappen «Start/Stop» for at starte maskinen.
For at føre stoffet som i en ramme, holdes begge hænder tæt på syfoden.
Hvis tråden er placeret ovenpå, skal syarbejdet føres langsommere.
Hvis der dannes knuder på vrangsiden, bevæges syarbejdet for langsomt.
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11 Vedligeholdelse og rengøring
11.1 Rengørings- og plejeintervaller
For at sikre at maskinen fungerer problemfrit, og kvaliteten af syarbejdet forbliver høj, skal maskinen
rengøres og plejes jævnligt. Rengørings- og plejeintervallerne afhænger af flere forskellige faktorer, herunder
de anvendte stoffer og tråde.
Hver gang maskinen har syet 500.000 sting, vises en påmindelse om, at maskinen skal rengøres.
Hver gang maskinen har syet 4.000.000 sting, vises en påmindelse om, at maskinen skal til service.

11.2 Rengøring af skærm
> Den slukkede skærm tørres af, med en blød, let fugtig mikrofiber klud.

11.3 Rens transportøren
Trådrester under stingpladen skal fjernes regelmæssigt.
> Hæv nål og syfod.
FORSIGTIG

Elektrisk drevet maskine
Fare for personskader ved nål og griber.
> Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.
> Fjern nål og syfod.
> Sænk transportøren.

> Fjern stingpladen.
PAS PÅ

Støv og trådrester i maskinen
Beskadigelse af mekaniske og elektroniske komponenter.
> Brug en rensebørste eller en blød klud.
> Brug ikke trykluftspray.
> Rens transportøren med rensebørsten.

11.4 Rengøring af griberen
FORSIGTIG

Elektrisk drevet maskine
Fare for personskader ved nål og griber.
> Hæv syfoden.
> Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.
> Fjern syfod og nål.
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> Fjern stingpladen.
> Rengør spolekapslen med rensebørsten.

> Stil nålen i øverste position.
> Fjern spolekapslen.

> Rens griberbanen med rensebørsten.
> Isæt spolekapslen.
Bemærk: Markeringerne på spolekapsel og stingplade skal stemme overens.
> Monter stingpladen.
> Monter spoledækslet.
> Monter nål og syfod.

11.5 Smøring af nålestangen
Nålestangen bevæger sig muligvis ikke rigtig uden smøring. Hvis maskinen bruges ofte, skal nålestangen
smørers hver 6. måned for at forhindre, at den sidder fast.
ADVARSEL

Elektronisk drevne komponenter
Fare for personskader ved nål og nålestang.
> Sluk maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten.
> Fjern beskyttelseshætte (1) og skrue (2).

1
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2
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> Hoveddækslet (3) fjernes.
– Når hoveddækslet er fjernet, skal du være opmærksom på de bevægelige dele.

3

> Kom en dråbe olie på nålestangens bevægelsesmekanisme, herunder svingstang/nålestang,
nålestangsholder og nålestangsophæng (påfør olie de steder, der er markeret med en pil).

> Fjern syfoden.
> Drej håndhjulet et par gange, og fjern overskydende olie med en klud.
> Monter hoveddækslet.
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12 Fejl og driftsforstyrrelser
12.1 Fejlfinding
Fejl

Årsag

Løsning

Uregelmæssig søm

Overtråden er for stram/løs.

> Indstil overtrådsspændingen.

Nål stump eller krum.

> Skift nål, og sørg for kun at bruge nye BERNINA
kvalitetsnåle.

Nål af ringe kvalitet.

> Brug nye BERNINA kvalitetsnåle.

Tråd af ringe kvalitet.

> Brug kvalitetstråd.

Forkert nål/tråd-kombination.

> Brug passende nål til trådens tykkelse.

Forkert trådet.

> Tråd nålen igen.

Stoffet trækkes.

> Før stoffet jævnt.

Støv eller trådrester under
spolekapslens spændingsfjeder.

> Rengør griberen.

Forkert nål.

> Brug kun nåle fra nålesystemet 130/705H.

Nål stump eller krum.

> Skift nål.

Nål af ringe kvalitet.

> Brug nye BERNINA kvalitetsnåle.

Nålen er sat forkert i.

> Før nålen ind i nåleholderen med den flade side bagud
indtil stop, og skru den fast.

Forkert nålespids.

> Tilpas nålespidsen til tekstil-strukturen i syprojektet.

Trådrester mellem
trådspændingsskiverne.

> Træk et tyndt, foldet stykke stof (ikke yderkanten) flere
gange mellem trådspændingsskiverne.

Forkert trådet.

> Tråd nålen igen.

Tråden fanget i griberen.

> Fjern overtråd og undertrådsspole, drej håndhjulet
manuelt frem og tilbage, og fjern trådrester.

Forkert nål/tråd-kombination.

> Kontrollér nål/tråd-kombination.

Springer sting over

Fejlsting
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Fejl

Årsag

Løsning

Overtråden er sprunget

Forkert nål/tråd-kombination.

> Brug passende nål til trådens tykkelse.

Overtråden er for stram.

> Reducer overtrådsspændingen.

Forkert trådet.

> Tråd nålen igen.

Tråd af ringe kvalitet.

> Brug kvalitetstråd.

Stingpladens hul eller
griberspidsen er beskadiget.

> Kontakt din bernette-forhandler for at få skaden
repareret.
> Skift stingplade.

Spolen er ikke sat rigtigt i.

> Tag spolen ud, sæt den i igen, og træk i tråden.
– Tråden skal løbe let.

Spolen er forkert spolet.

> Kontrollér spolen, og spol rigtigt.

Stingpladens hul er beskadiget.

> Kontakt din bernette-forhandler for at få skaden
repareret.
> Skift stingplade.

Nål stump eller krum.

> Skift nål.

Nålen er sat forkert i.

> Før nålen ind i nåleholderen med den flade side bagud
indtil stop, og skru den fast.

Stoffet trækkes.

> Før stoffet jævnt.

Tykt stof trækkes.

> Brug en passende syfod til tykt stof, f.eks. jeansfod nr. 8.
> Brug udligningsplader ved syning over tykke sømme.

Knuder i tråden.

> Brug kvalitetstråd.

Forkert kalibrering.

> Sluk maskinen.
> Tænd maskinen, og hold samtidig knapperne «Nål
venstre/højre» inde.
> Kalibrer skærmen igen.

eco-modus er aktiveret.

> Tryk på ikonet «eco-modus».

Stingbredde kan ikke indstilles

Den valgte nål og stingpladen er
ikke kompatible.

> Skift nål.
> Skift stingplade.

Hastigheden er for lav

For lav stuetemperatur.

> Stil maskinen i et rum med stuetemperatur, 1 time før
du begynder at sy.

Indstillinger i setup-program.

> Indstil syhastigheden i setup-programmet.
> Indstil hastighedsskyderen.

Undertråden er sprunget

Nålen knækker

Skærmen reagerer ikke
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Fejl

Årsag

Løsning

Maskinen starter ikke

For lav stuetemperatur.

> Stil maskinen i et rum med stuetemperatur, 1 time før
du begynder at sy.
> Tilslut og tænd for maskinen.

Maskinen er defekt.

> Kontakt din bernette-forhandler.

Lyset i knappen "Start-/Stop"
virker ikke

Lyset er defekt.

> Kontakt din bernette-forhandler.

LED-lyset og lyset på friarmen
virker ikke

Indstillinger i setup-program.

> Tænd i setup-programmet.

Sylyset er defekt.

> Kontakt din bernette-forhandler.

Indstillinger i setup-program.

> Tænd i setup-programmet.

Overtrådsindikatoren er defekt.

> Kontakt din bernette-forhandler.

Indstillinger i setup-program.

> Tænd i setup-programmet.

Undertrådsindikatoren er defekt.

> Kontakt din bernette-forhandler.

Årsag

Løsning

???

Sømnummer findes ikke.

> Kontrollér det indtastede nummer, og indtast et nyt
nummer.

!!!

Sømvalget er ikke muligt i
kombinationstilstand.

> Kontrollér det indtastede nummer, og indtast et nyt
nummer.

Sømnummeret kan ikke vælges i
kombinationstilstand.

> Vælg andre sømme.

Den valgte nål og stingpladen er
ikke kompatible.

> Kontrollér, om den rigtige nål og stingplade er
monteret.
> Skift nålen, og vælg den på touchskærmen.
> Skift stingpladen, og vælg den på touchskærmen.

Overtrådsindikator reagerer
ikke

Undertrådsindikator reagerer
ikke

12.2 Fejlmeddelelser
Skærmbillede
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Fejl og driftsforstyrrelser

Skærmbillede
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Årsag

Løsning

Spoleenheden er tændt.

> Sluk spoleenheden.

Trådindikatoren er slukket.

> Tryk på ikonet «Bekræft» for at aktivere begge
trådindikatorer.
> Hvis du vil lade trådindikatorerne være deaktiveret, skal
du trykke på feltet «Afbryd».

Hovedmotoren kører ikke.

>
>
>
>
>

Overtråden er brugt op.

> Indsæt en ny trådspole.
> Tråd nålen igen.

Overtråden er sprunget.

> Tråd nålen igen.

Undertråden er brugt op.

> Fjern den tomme spole, spol en ny op, og tråd igen.

Trådningshåndtaget er ikke
hævet.

> Hæv trådningshåndtaget.

Drej håndhjulet med uret, indtil nålen er oppe.
Fjern stingpladen.
Fjern trådrester.
Rengør griberen.
Fjern griberen, og kontrollér, om der er afbrækkede
nålestykker på den magnetiske griber.
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Fejl og driftsforstyrrelser

Skærmbillede

Årsag

Løsning

Knaphulsgrebet berører ikke
knaphulsfoden (RJ).

> Træk knaphulsgrebet så langt ned som muligt, indtil det
klikker på plads bag holderen.

Knaphulsgrebet er ikke trukket
ned.

> Træk knaphulsgrebet så langt ned som muligt, indtil det
klikker på plads bag holderen.
> Hæv transportøren.

Transportøren er sænket.
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Nålen flytter sig sidelæns.

Når stingpladen udskiftes, vises dette billede, fordi nålen
sandsynligvis vil bevæge sig.

Nålen flytter sig opad.

> Kontrollér, at der ikke er fremmedlegemer i nærheden
af stingpladen.
> Tryk på ikonet «Bekræft» for at hæve nålen.

Efter den seneste påmindelse om
rengøring er der blevet lavet
500.000 sting med maskinen.

> Rengør maskinen.
> Hvis du vil mindes om rengøring igen, når du tænder for
maskinen næste gang, skal du trykke på feltet
«Afbryd».

Maskinen har syet 4.000.000
sting, siden den sidst blev
serviceret af en bernetteforhandler.

> Kontakt din bernette-forhandler for at få maskinen
serviceret.
> Hvis du vil mindes om service igen, når du tænder for
maskinen næste gang, skal du trykke på feltet
«Afbryd».
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Tekniske specifikationer

13 Tekniske specifikationer
Betegnelse

Værdi

Enhed

Sylys (LED)

300, 2

mA, watt

Maksimal hastighed

Symodus: 1000

Sting per minut

Mål (B × D × H)

509 × 199,8 × 314,3

mm

Vægt

10

kg

Energiforbrug

100

W

Indgangsspænding

100-240

V

Beskyttelsesklasse (elektroteknik)

Beskyttelsesklasse II
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Tillæg

14 Tillæg
14.1 Oversigt sømme
Nyttesømme
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

57

58

59

60

61

Knaphuller
51

52

53

54

55

56

62

63

64

66

69

71

Pyntesømme
Satinsøm

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124
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Korssting
125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

Natursøm
143

Ornament søm
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154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218
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Moderne søm
219

220

221

222

230

231

232

233

223

224

225

226

227

228

229

Quiltesømme

102

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035
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