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VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER
Vennligst følg følgende grunnleggende sikkerhetsanvisninger når du bruker
maskinen. Les all informasjon nøye igjennom før du bruker denne maskinen.

FARE
For å beskytte mot elektrisk støt må anvisningene under følges.

• Ikke forlat maskinen uten tilsyn når den er koblet til strømnettet.

• Rett etter bruk og før rengjøring må du slå av maskinen og trekke
nettkabelen ut av stikkontakten.

For å beskytte mot personskader må anvisningene under følges.

• Ikke se direkte inn i et tent LED-lys med optiske instrumenter (f.eks. luper).

• Hvis LED-lyset er skadet eller defekt, må du få kontrollert og eventuelt
reparert LED-lyset hos nærmeste bernette-forhandler.

• Slå av maskinen før arbeid i området rundt nålen.

• Lukk alle deksler på maskinen før du starter den.

ADVARSEL
For å beskytte mot forbrenninger, brann, elektrisk støt eller personskader må
anvisningene under følges.

Generelt

• Maskinen må kun brukes til det formålet som er beskrevet i denne
bruksanvisningen.

Arbeidsomgivelser

• Maskinen må ikke brukes utendørs.

• Maskinen må kun brukes i tørre rom.

• Ikke bruk maskinen i fuktige omgivelser.

• Ikke bruk maskinen i rom der det benyttes drivgassprodukter (spray).

• Ikke bruk maskinen i rom der oksygen administreres.

Teknisk tilstand

• Ikke bruk maskinen når den er fuktig.

• Ikke bruk maskinen hvis den ikke virker som den skal.

• Ikke bruk maskinen hvis ledningen eller støpslet er skadet.

• Ikke bruk maskinen hvis den har falt ned, er skadet eller har falt ned i vann.
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• Hvis maskinen er skadet eller ikke virker som den skal, må du få den
kontrollert og eventuelt reparert hos nærmeste bernette-forhandler.

• Hold alle lufteåpninger på maskinen og pedalen fri for lo, støv og stoffrester.

• Ikke bruk maskinen dersom lufteåpningene er blokkert.

Tilbehør og forbruksmateriale

• Bruk bare tilbehør som er anbefalt av produsenten.

• Bruk alltid en original bernette stingplate.
En feil stingplate kan føre til at nålen brekker.

• Bruk bare rette nåler av god kvalitet.
Krumme eller skadde nåler kan føre til at nålen brekker.

• Maskinen er dobbeltisolert (bortsett fra i USA, Canada og Japan). 
Bruk bare originale reservedeler. Les informasjonen om vedlikehold av
dobbeltisolerte produkter.

• Til smøring av maskinen må det bare brukes olje som er anbefalt av
bernette.

Beskyttelsesinnretninger

• Under drift av maskinen må alle beskyttelsesinnretninger være montert og
alle deksler lukket.

Forskriftsmessig bruk

• Maskinen kan brukes, rengjøres og vedlikeholdes av barn over åtte år og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evne eller mangel
på erfaring og kunnskap.

• Disse personene må være under tilsyn når de arbeider med maskinen, eller
de må være kjent med sikker håndtering av maskinen og farene bruken av
maskinen innebærer.

• Barn må ikke leke med maskinen.

• Vær ekstra påpasselig når maskinen brukes av eller i nærheten av barn.

• Bruk bare maskinen med strømledningen som følger med.

• Strømledningen for USA og Canada (støpsel NEMA 1-15) må kun brukes ved
en nettspenning på maks. 150 V til jord.

• Maskinen må kun brukes med den medfølgende pedalen av typen  .

• Stikk aldri gjenstander inn i noen av maskinens åpninger.

• Sett ikke gjenstander på pedalen.

• Under sying må stoffet føres langsomt.
Trekking og skyving av stoffet kan føre til at nålen brekker.

• Hold fingrene borte fra deler i bevegelse.
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• Det kreves ekstra forsiktighet i området rundt nålen.

• Slå av maskinen før det utføres arbeidsoperasjoner i nålområdet – for
eksempel træing, nålebytte, træing av griper eller skifte av syfot.

• Maskinen slås av ved å sette hovedbryteren på «0».

• Når beskyttelsesdekslene er fjernet, ved smøring av maskinen eller når det
utføres andre typer rengjørings- og vedlikeholdsarbeid som er nevnt i denne
brukanvisningen, må maskinen slås av og støpslet trekkes ut av
stikkontakten.

• Hold i støpslet når du trekker støpslet ut av stikkontakten. Ikke trekk i
ledningen.
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Viktige anvisninger

Tilgjengelig bruksanvisning
Den korte veiledningen er en bestanddel av maskinen.

• Oppbevar den korte veiledningen for maskinen på et egnet sted i nærheten av maskinen, slik at den er
klar til bruk.

• Den nyeste versjonen av den fullstendige bruksanvisningen kan lastes ned på www.bernette.com.
• Legg med den korte veiledningen hvis maskinen skal gis videre til andre.

Bruk ut i fra bestemmelsene
bernette-maskinen er utviklet og beregnet for bruk i private husholdninger. Den skal brukes til brodering av
stoffer og andre materialer som beskrevet i denne bruksanvisningen. Enhver annen bruk gjelder som ikke-
forskriftsmessig. bernette overtar ikke noe ansvar som følge av ikke forskriftsmessig bruk.

Utstyr og innhold i leveransen
I denne håndboken brukes eksempelbilder. Maskinene og tilbehøret som vises på bildene, er ikke
nødvendigvis identiske med din maskin og det som fulgte med denne. Hvilket tilbehør som følger med, kan
være variere avhengig av landet maskinen kjøpes i. Omtalt eller illustrert tilbehør som ikke inngår ved
levering kan kjøpes som ekstrautstyr hos en bernette-forhandler. Du finner mer tilbehør på
www.bernette.com.

Av tekniske grunner, og i forbindelse med forbedring av produktet, kan det når som helst og uten forvarsel
bli innført endringer i maskinens utstyr og innholdet i leveransen.

Service av dobbeltisolerte produkter
I et dobbeltisolert produkt er det brukt 2 systemer for isolering i stedet for jordledning. Det er derfor ikke
nødvendig med jordingsledning. Det må heller ikke tilføyes en jordingsledning til produktet. For å kunne
foreta service på et dobbeltisolert produkt, må dette utføres med den største forsiktighet og med kjennskap
til produktet. Service må derfor kun utføres av kvalifisert servicepersonale. Deler som må byttes i et
dobbeltisolert produkt må derfor være originale. Et dobbeltisolert produkt er merket: «dobbeltisolering» eller
«dobbeltisolert».

Produktet kan også være merket med dette symbolet.

Miljøvern
BERNINA International AG er svært opptatt av å ta vare på miljøet. Vi arbeider kontinuerlig med å gjøre våre
produkter mer miljøvennlige ved å forbedre dem med hensyn til utforming og produksjonsteknologi.

Maskinen er merket med symbolet som viser en søppelbøtte med strek over. Det betyr at maskinen ikke skal
kastes som husholdningsavfall når den ikke skal brukes lenger. Ikke-forskriftsmessig avfallshåndtering kan
føre til at farlige stoffer havner i grunnvannet og dermed i næringskjeden, og dette kan føre til helseskader.

Maskinen må leveres gratis på en miljøstasjon for elektronisk avfall eller til gjenvinning på et
innsamlingspunkt. Informasjon om innsamlingssteder får du hos kommunen. Ved kjøp av ny maskin er
forhandleren forpliktet til å ta imot brukte maskiner og avfallsbehandle dem forskriftsmessig.

Dersom maskinen inneholder personopplysninger, er det ditt eget ansvar å slette disse før du leverer fra deg
maskinen.
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Symbolforklaring

 FARE Angir en fare med høy risiko som, dersom den ikke unngås, fører til alvorlig personskade eller i verste fall
død.

 ADVARSEL Kjennetegner fare med middels risiko for død eller alvorlige skader, dersom faren ikke unngås.

 FORSIKTIG Kjennetegner fare med liten risiko for død eller alvorlige skader, dersom faren ikke unngås.

OBS Kjennetegner fare som kan føre til tingskade, dersom faren ikke unngås.
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1 My bernette Brodering

1.1 Oversikt over maskinen

Oversikt over betjeningselementer foran

1
2
3
4

5 6
7

  8

  9

10

1 Lys 6 Nålstopp oppe/nede

2 Trådkutter 7 Øvre multifunksjonsknapp

3 Syfot oppe/nede 8 Nedre multifunksjonsknapp

4 Start/stopp 9 Motivets midtpunkt

5 Sjekke motivstørrelsen 10 Sentrere broderirammen i forhold til nålen
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Betjeningselementer

Nummer Betjeningselement Navn Bruksområde

1 Lys Trykk på knappen «Lys» for å slå lyset på eller
av.

2 Trådkutter > Trykk på «Trådkutter» for å kutte over- og
undertråden automatisk.

3 Syfot oppe/nede > Trykk på «Syfot oppe/nede» for å sette
syfoten i sveveposisjon.

> Trykk på «Syfot oppe/nede» for å heve
syfoten.

4 Start/stopp Knappen «Start/stopp» brukes til å endre
syfotposisjonen og til å starte maskinen.

> Trykk på «Start/stopp» i 2 sekunder for å
starte maskinen.

> Trykk kort på «Start/stopp» for å sette
syfoten i den høyeste posisjonen.

> Trykk en gang til på «Start/stopp» for å
sette syfoten i sveveposisjonen.

5 Kontrollere
broderimotivets
størrelse

> Trykk på knappen «Kontrollere
broderimotivets størrelse» for å plassere
broderirammen i samsvar med
nålposisjonen på displayet.

6 Nålstopp oppe/
nede

> Trykk på «Nål oppe/nede» for å træ inn
undertråden.

7 Øvre
multifunksjonskna
pp

Med «øvre multifunksjonsknapp» endres
innstillingsverdier i broderi- og
oppsettprogrammet.

8 Nedre
multifunksjonskna
pp

Med «nedre multifunksjonsknapp» endres
innstillingsverdier i broderi- og
oppsettprogrammet.

9 Motivets
midtpunkt

> Trykk på knappen «Motivets midtpunkt»
for å plassere broderirammen slik at nålen
befinner seg nøyaktig over midten på
motivet eller over begynnelsen på
motivet.

10 Sentrere
broderirammen i
forhold til nålen

> Trykk på knappen «Sentrer
broderirammen i forhold til nålen» for å
gjøre det lettere å træ nålen og få nok
plass fra nålen til broderirammen.
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Oversikt over forside

2
3

4

6

7

8

9
11

10

1

5

1 Tilkobling for broderimodulen 7 Trådkutter

2 Spoledeksel 8 Hastighetsregulator

3 Stingplate 9 Trådgiver

4 Broderifot 10 Øvre deksel

5 Lys 11 LCD-display

6 Nålitreder
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Oversikt oppe

3

2

1

4

  5

  7

  6

8

1 Trådgiver 5 Spoleenhet og holder for ekstra spolepinne

2 Spoleforspenning 6 Stopper for spoleenhet

3 Trådfører 7 Skjermpenn

4 Snelleholder 8 Trådkutter

Oversikt bak

1

2

3

4

5

6

7

1 Kontakt for strømledning 5 Håndhjul

2 Ventilasjonsspalte 6 Bærehåndtak

3 USB-tilkobling 7 Ventilasjonsspalte

4 Hovedbryter
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Oversikt over broderimodulen

1

2

3

3

4

1 Broderiarm 4 Tilkobling til maskinen

2 Feste for montering av broderirammen 5 Utløserknapp

3 Føringsskinner for maskinen

5
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1.2 Tilbehør

Tilbehør som følger med

Du finner mer tilbehør på www.mybernette.com/accessories.

Bilde Navn Bilde Navn

Spoler (3x) Ekstra trådsnelleholder

Spolenett Skjermpenn

Børste og sprettekniv Nålutvalg

Snellestopper, stor Strømledning

Snellestopper medium Filtskive

Snellestopper liten (2x) Broderiramme stor,
160 x 260 mm med
broderisjablong

Skrutrekker Broderiramme medium,
120 x 180 mm med
broderisjablong

Bæreveske Broderiramme, liten,
50 x 70 mm med
broderisjablong

Olje
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Oversikt syføtter

Bilde Navn Bruksområde

Broderifot med fjær (JX) Til brodering

Broderifot (JL) Til brodering

1.3 Oversikt over brukergrensesnitt

Oversikt funksjoner/indikatorer

1

2

3

4

5

1 Overtrådspenning 4 Broderirammeindikator / velge broderiramme

2 Velge nål 5 Stingplatevisning

3 Visning av broderifot / valg av broderifot
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Oversikt systeminnstillinger

1

2

3

4

5

1 Hjem 4 eco-modus

2 Oppsettprogram 5 Tilbake til grunninnstilling

3 Bruksanvisning

Oversikt utvalgsmeny brodering

1

2

3

4

1 «Utvalg» 3 «Fargeinformasjon»

2 «Redigering» 4 «Brodering»

Oversikt over knapper og funksjoner

Bilde Navn Bruksområde

Lukk Vinduet lukkes, og de innstilte
endringene tas i bruk.

«Pluss» / «Minus» Endre innstillingsverdier.

Bekreft Tidligere innstilte endringer
bekreftes. Vinduet lukkes.
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Bilde Navn Bruksområde

Avbryt Prosessen avbrytes. Vinduet
lukkes, og endringene lagres
ikke.

Glidebryter Med glidebryteren endres
innstillingsverdier.

Bryter Med bryteren slås funksjoner på
eller av.

Forløpsnavigasjon Ved hjelp av forløpsnavigasjon
kan man gå tilbake til forrige
skjerm.

Maskin Laste inn motiv på eller lagre
motiv på maskinen.

USB-minnepinne Laste inn eller lagre broderimotiv
på USB-minnepinne.

Minne Ledig minne vises i prosent i den
grønne stolpen (%).

Sveipefunksjon Sveip oppover eller nedover med
skjermpennen eller fingeren på
skjermen for å se ytterligere
funksjoner.

Felt med gul ramme Trykk på ikonet med gul ramme
for å tilbakestille endringene til
grunninnstilling.

1.4 Nål, tråd, stoff
Under bruk slites nålspissen. Den må derfor byttes ut med jevne mellomrom. Rene sømmer oppnår man bare
med feilfri nålespiss. Generelt gjelder: Jo tynnere stoffet er, desto tynnere bør også nålen være. De viste
nålene er standard- eller ekstrautstyr, alt etter maskintypen.

• Nålstørrelse 70, 75: for tynne stoffer.
• Nålstørrelse 80, 90: for middels tynne stoffer.
• Nåltykkelse 100: for tykke stoffer.
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Nåloversikt

Bilde Nålbetegnelse Nålbeskrivelse Bruksområde

Jersey-/broderinål

130/705 H SUK

80/12

Med middels
kulespiss.

Til vevde stoffer (tynne, middels tykke,
tykke), strikkestoffer, plast.

Til generell sying, sying av knapper og
knapphull, glidelås, falding og
stikninger, dekorsøm, broderi.

Broderinål

130/705 H-E

75/11 – 90/14

Med liten
kulespiss, bredt
nåløye og bredt
spor.

Til vevde stoffer (tynne, middels tykke,
tykke), strikkestoffer. Til tykkere tråder
og ulltråder.

Til generell sying, sying av knapper og
knapphull, glidelås, falding og
stikninger, dekorsøm, broderi.

Nål til tynne
materialer

130/705 H SES

70/10 – 90/14

Med liten
kulespiss.

Til tynne, ømfintlige materialer som
f.eks. fløyel.

Til generell sying, sying av knapper og
knapphull, glidelås, falding og
stikninger, dekorsøm, broderi,
patchwork, quilting.

Metafilnål

130/705 H METAFIL

80/12

Med middels
kulespiss og 2_mm
langt nåløye.

Til vevde stoffer (tynne, middels tykke,
tykke), strikkestoffer. Til behandling av
spesial- og effektråder, særlig
metalltråder.

For sying med metalltråd. Til sømmer
og kanting, dekorativ sying, Brodering.

Eksempel på nålbetegnelse

130/705-systemet, som er vanlig for husholdningsmaskiner, forklares ved hjelp av følgende bilde av en
jersey-/stretchnål (som er et eksempel).

2

1

5

3

4

130/705 H-S/70

130 = Nåleskaftlengde (1)

705 = Flatt nåleskaft (2)

H = Hullkile (3)

S = Nålspissform (her middels kulespiss) (4)

70 = Nålstørrelse 0,7 mm (5)
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Valg av tråd

For et perfekt resultat spiller trådens, nålens og stoffets kvalitet en viktig rolle.

Vi anbefaler tråd av høy kvalitet for best mulig sømresultat.

• Bomullstråd har naturfibrenes fordeler, og egner seg derfor godt til sying av bomullsstoff.
• Hvis en bomullstråd er mercerisert vil den ha en lett glans, og endrer ikke sine egenskaper ved vask.
• Polyestertråd har høy strekkstyrke og er særlig fargeekte.
• Polyestertråd er mer elastisk enn bomullstråd, og anbefales når du trenger en sterk og elastisk søm.
• Rayon- og viskosetråd er laget av naturfibre og har særlig mye glans.
• Rayon- og viskosetråd egner seg godt til motivsøm, og gir disse en vakker effekt.

Nål-tråd-forhold

Nål-tråd-forholdet er riktig når tråden passer nøyaktig i nålens lange rille og gjennom
nåløyet. Tråden kan ikke festes optimalt.

Tråden kan ryke og feilsting oppstå når tråden har for stort spillerom i den lange rillen og
nåløyet.

Tråden kan ryke og kile seg fast når den gnisser mot kanten av den lange rillen og ikke
passer optimalt gjennom nåløyet.

1.5 Viktig informasjon om brodering

Overtråd

En broderitråd av høy kvalitet (merkevare) er viktig for å unngå et dårlig broderiresultat p.g.a.
uregelmessigheter og brudd i tråden.

Bruk av fin, glansfull broderitråd som overtråd gir et effektfullt resultat. Trådprodusentene tilbyr et stort tråd
og fargesortiment.

• Polyestertråd med glans er slitesterk og fargeekte tråd som egner seg for alle typer broderi.
• Viskose er et mykt, naturlignende fiber med silkeglans som egner seg til fine broderier som ikke skal

utsettes for stor slitasje.
• Metalltråd er en tynn til middels tykk glansfull tråd som egner seg til spesialeffekter i broderi.
• Ved bruk av metalltråd bør den automatiske undertrådskutteren være frakoblet. Andre trådkuttere bør

heller ikke brukes, da kniven slites svært fort.
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• Ved bruk av metalltråd bør hastighet og overtrådspenning reduseres.

Undertråd

For det meste brukes svart eller hvit undertråd til brodering. Skal begge sidene se like ut, brukes samme
farge på over- og undertråd.

• Bobbin Fill er en særdeles myk, lett polyestertråd som egner seg godt som undertråd. Denne
spesialtråden garanterer en konstant trådspenning og en optimal stingdannelse av over- og undertråd.

• Stoppe- og broderitråd er tynn mercerisert bomullstråd som egner seg godt til brodering på bomullsstoff.

Velge motiv

Enkle motiver med et lite antall sting egner seg for broderier på tynne materialer. Tett broderte motiver
(f.eks. med mange farger og skift av stingretning) egner seg for grove og tykkere materialer.

Broderiprøve

Det bør alltid foretas en broderiprøve på et stykke som blir til overs av originalstoffet, og den skal forsterkes
med det innlegget som skal brukes senere. Til broderiprøven anbefales det å bruke de samme fargene,
trådene og nålene som skal brukes til selve broderiprosjektet.

Brodere motiver fra tredjepart

bernette anbefaler at broderimotiver uansett filformat lastes inn på maskinen eller en USB-minnepinne via
gratisprogrammet «ART-Link» eller «BERNINA Toolbox». Med «ART-Link» sikrer du at broderimotivene blir

korrekt lest og brodert. «ART-Link» kan lastes ned gratis fra www.bernina.com.

http://www.bernina.com
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Underlagssting

Underlagssting danner grunnlaget for et motiv og sørger for å stabilisere stoffet og holde det i formen. De
forhindrer også at motivets dekkesømmer synker for dypt ned i materialets masker eller vev.

Broderimotivets størrelse

Broderimotiver kan forstørres eller forminskes i broderimaskinen eller på PC med BERNINA broderisoftware
(ekstrautstyr). Best resultat oppnås ved å forstørre eller forminske broderimotivet opp til 20 %.

Satengsøm

Satengsømmen går inn vekselvis på den ene siden og den motsatte siden slik at tråden dekker figuren i et
svært tett sikksakkmønster. Satengsømmer egner seg til å fylle smale og små former. De er uegnet til å fylle
opp store flater fordi lange sting er for løse og ikke dekker stoffet skikkelig. Det er fare for at trådene blir
hengende fast i noe dersom stingene er for lange, og dette kan ødelegge broderiet.
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Utfyllingssøm

Mange korte, like lange sting som sys forskjøvet i rader veldig nært hverandre og da danner en tettsydd
overflate.

Forbindende sting

Lange sting som brukes til å hoppe fra en del av motivet til neste. Før og etter de forbindende stingene sys
festesting. Forbindende sting klippes bort etterpå.
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2 Forberede for brodering

2.1 Tilkobling og strømbryter på

Tilkoble maskinen

For å sikre trygg drift av maskinen må man bare bruke strømledningen som følger med. Strømledningen som
følger med, er konstruert for bruken og det gjeldende spenningsområdet. Hvis maskinen brukes i andre land
enn opprinnelseslandet, må den utstyres med en strømledning for dette landet hos bernette-forhandleren.

Strømledningen for USA og Canada har et polarisert nettstøpsel (den ene stiften er bredere enn den andre).
For å redusere faren for elektrisk støt er det bare en måte å stikke støpselet inn i stikkontakten på. Hvis
støpselet ikke passer i stikkontakten, dreier du støpslet og setter det inn på nytt. Hvis støpslet fremdeles ikke
passer, må du få en elektriker til å installere en riktig type stikkontakt. Det er ikke tillatt å endre nettstøpselet
på noen måte.

> Sett apparatstøpslet på strømledningen inn i maskinens nettkabeltilkobling.

> Sett støpselet til strømkabelen i stikkontakten.

Bruk av strømledning (kun for USA/Canada)

Maskinen har et polarisert støpsel (én kontakt er bredere enn den andre). For å redusere faren for elektrisk
støt er det bare én måte å stikke støpselet inn i stikkontakten på. Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten,
må du snu den. Hvis det fortsatt ikke passer, må du få en elektriker til å installere en korrekt stikkontakt.
Støpslet må ikke endres på noen måte.

Slå på maskinen
> Sett hovedbryteren på «I».
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Feste skjermpenn
> Fest skjermpennen på pennholderen.

2.2 Snelleholder

Horisontal snelleholder

Sette inn trådsnelle og snellestopper

Snellestopperen sørger for at tråden mates jevnt fra snellen.

> Sett trådsnellen på snelleholderen.
> Plasser riktig snellestopper på snelleholderen, slik at det ikke er noen klaring mellom snellestopperen og

snelleholderen.

Bruk av trådsnellenett

Spolenettet holder tråden på spolen og hindrer at det oppstår knuter eller at tråden ryker. Spolenettet brukes
kun ved liggende snelleholder.

> Skyv spolenettet over trådsnellen. Pass på at spolenettet ikke glir ned fra trådsnellen. Brett for eksempel
nettet dobbelt over trådsnellene, eller sett en del av nettet bak i trådsnellen.

Ekstra trådsnelleholder

Bruke ekstra trådsnelleholder
> Sett den ekstra trådsnelleholderen på spoleenheten (1).
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> Juster spoleenheten (1) helt til utsparingen låses med fjæren (3).

1

2

3

Sette inn trådsnelle

Filtskiven hindres at tråden blir sittende fast på trådsnelleholderen.

> Sett filtskiven (1) på den ekstra trådsnelleholderen.
> Sett trådsnellen på trådsnelleholderen.

1

2.3 Montere broderimodulen

OBS Transport av broderimodulen
Skade på broderimodulkobling og maskin.
> Fjern broderimodulen fra maskinen før transport.

> Broderimodul og maskin må settes på et stabilt, flatt underlag.
> Kontroller at broderiarmen kan beveges fritt.
> Løft modulen på venstre side.
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> Skyv broderimodulen forsiktig fra venstre mot høyre inn i maskinens broderimodulkobling (1) til den
festes.

1

> Ta ut broderimodulen ved å holde den fast, trykke på utløserknappen (2) og trekke den ut.

2

2.4 Broderifot

Montere broderifot

Montere broderifot med fjær
> Hev nålen.
> Hev syfoten.
> Slå av maskinen og dra ut kontakten.
> Monter broderifoten med fjær (JX) på syfotstangen. Pass på at fjæren (3) ligger over nålfesteskruen (4).
> Stram skruen (1).

4

3

1

> Velg broderifoten i «Visning av syfotsåle» etter at maskinen er startet.

Montere enkel broderifot
> Hev nålen.
> Hev syfoten.
> Slå av maskinen og dra ut kontakten.
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> Trykk broderifoten (JL) fast mot nålstangen fra baksiden med pekefingeren, og stram skruen (1).

1

> VIKTIG: Velg broderifoten i «Visning av syfotsåle» etter at maskinen er startet.

Velge broderifot

For at maskinen skal kunne stille inn riktig standardhøyde for den monterte broderifoten, må broderifoten
velges i «Visning av syfotsåle».

> Slå på maskinen.
> Trykk på «Syfotindikator/syfotutvalg».

– Alle broderiføttene vises.

> Velg den monterte broderifoten.
– En beskrivelse av den valgte broderifoten vises.

> Trykk på «Bekreft».
– Den valgte broderifoten vises, og standardhøyden blir stilt inn.

2.5 Nål

Montere broderinål

Broderinåler av typen 130/705 H-SUK har større øye og er litt rundere. Dette minsker trådslitasje ved bruk
av rayon- og bomullstråd. Nålene nr. 70-SUK til nr. 90-SUK anbefales, avhengig av broderitråden.

> Hev nålen.
> Slå av maskinen og dra ut kontakten.
> Fjern syfoten.
> Løsne festeskruen (1) med skrutrekkeren, og trekk nålen ned og bort.
> Hold broderinålen (2) med den flate siden bakover.
> Skyv nålen opp til stoppunktet (3).
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> Stram festeskruen (1) med skrutrekkeren.

1

3

2
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2.6 Træing

Forberede træing
> Hev nålen ved å trykke på knappen «Nål oppe/nede».
> Hev syfoten.

Træ overtråd

1
2

4

6

3

5

6

9 10

12

11

7

8

∼

1 Snellestopper 7 Føring

2 Trådfører 8 Føring

3 Trådspenning 9 Arm for itreder

4 Trådstrammingsskiver 10 Trådkrok

5 Beskyttelse for trådløfter 11 Trådkutter

6 Trådgiver 12 Tråd

> Stikk trådsnellen på snelleholderen slik at tråden vikles av med klokken.
> Sett på en snellestopper som passer til trådsnellen.
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> Før tråden gjennom trådføreren.

> Før tråden gjennom trådspenningen.

> Legg trådenden nedover langs kanalen.

> Før tråden nedover rundt beskyttelsen for trådløfteren.
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> Før tråden fra høyre til venstre oppe gjennom trådløfteren og deretter ned igjen.

> Før tråden gjennom førerne over nålen.
> Senk syfoten.

> Trykk armen til itrederen ned til den stopper.
– Trådkroken går gjennom nåløyet.

– Syfoten senkes automatisk, slik at ikke itrederen skades.

> Før tråden rundt trådføreren.
> Legg tråden foran nålen og under metallkroken, og hold.
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> Kutt overskytende tråd ved å dra trådenden forsiktig over trådkutteren. Merk: Bruk den høyre
trådkutteren bare ved træing.

> Løft armen til itrederen for å træ tråden i nålen mens du holder løst i tråden.
– Trådkroken trekker seg tilbake og trekker tråden som en løkke gjennom nåløyet.

> Trekk tråden helt gjennom nåløyet.

Spoling av undertråd

1
2

4

3

1 Snellestopper 3 Spoleforspenning

2 Trådfører 4 Spolepinne
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> For å unngå at tråden setter seg fast eller ryker med glatt tråd, trekker du et spolenett over trådsnellen.

> Sett trådsnellen og snellestopperen på spolepinnen. Bruk den lille snellestopperen ved mindre trådsneller.

> Før tråden gjennom trådføreren.

> Legg tråden rundt spoleforspenningen i pilretningen.

> Trekk trådenden rundt et av de indre hullene på spolen, og sett den tomme spolen på spoleenheten.

1

2

> Skyv spolen til den høyre posisjonen.

– Knappen «Start/stopp» lyser som kontroll, og displayet for spoling vises.
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> Hold fast trådenden med den ene hånden.

> Trykk på knappen «Start/stopp» for å starte spolingen noen omdreininger og stoppe den igjen, slik at
tråden sitter fast på spolen.

> Kutt trådenden ovenfor det indre hullet.
> Trykk på knappen «Start/stopp» for å fortsette spolingen.
> Trykk på knappen «Start/stopp» for å avslutte spolingen.
> Skyv spoleren mot venstre til utgangsposisjonen.

> Ta av spolen, og kutt tråden.

Træ i undertråden

OBS Brukket nål på grunn av ujevnt påspolte spoler
Ujevnt påspolte spoler kan føre til brukket nål eller feil trådspenning.
> Bruk bare spoler som er spolt jevnt på.

Forutsetning:

• Nålen er hevet.
• Syfoten er hevet.
• Maskinen er slått av.

> Skyv håndtaket mot høyre for å åpne spoledekselet og fjerne spoledekselet.
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> Sett inn en ny spole. Tråden skal være spolt på mot urviseren.

> Trekk tråden inn i åpningen (1).

1

> Trykk lett på spolen.
> Trekk tråden inn i spoletrådføreren som vist av pilen.

> Kutt overskytende tråd ved å dra trådenden over trådkutteren (2).

2

> Sett på spoledekselet.
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2.7 Velge motiv
Alle motiv kan broderes ut direkte eller endres med broderimaskinens forskjellige funksjoner. Du finner alle
broderimotivene finnes i slutten av bruksanvisningen. Det er i tillegg mulig å åpne egne broderimotiver som
er lagret i minnet eller på USB-minnepinnen (ekstrautstyr).

> Trykk på ikonet «Hjem».
> Velg alfabet, broderimotiv eller eget broderimotiv fra en av mappene.

1 2 31 2 3

1 Alfabet 3 Egne broderimotiver

2 Motiv

2.8 Broderiramme

Oversikt broderirammeutvalg

1

1 Velg broderiramme

Velge broderiramme

Resultatet blir best når man velger minst mulig broderiramme for broderimotivet.

Motivet har en forhåndsinnstilt størrelse som vises.

Forutsetning:

• Broderimotiv er valgt.
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> Trykk på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg».
– Den monterte broderirammen vises.

– Maskinen velger automatisk optimal broderiramme for motivstørrelsen.

– Hvis den forhåndsinnstilte broderirammen ikke er tilgjengelig, kan en annen broderiramme velges.

– Hvis en ramme som ikke stemmer med den som er valgt, settes inn, gjelder den monterte rammen
som aktiv, og motivområdet tilpasses tilsvarende.

> Velg ønsket broderiramme.

Rivbar stabilisering

Broderiprosjektet får mere stabilitet ved bruk av broderistabilisering. Avrivbar stabilisering egner seg godt for
alle vevde stoffer og uelastiske stoffer. Man kan bruke 1 – 2 lag. Broderistabilisering fås i forskjellige
tykkelser. På store broderiflater forblir stabiliseringen under broderitråden. Stabiliseringen fikseres med
spraylim på stoffets bakside. Etter brodering rives overflødig stabilisering forsiktig bort.

Stabilisering som kan klippes bort

Broderiprosjektet får mere stabilitet ved bruk av broderistabilisering. Stabilisering som kan klippes bort er
godt egnet for alle elastiske materialer. Man kan bruke 1 – 2 lag. Broderistabilisering fås i forskjellige
tykkelser. På store broderiflater forblir stabiliseringen under broderitråden. Stabiliseringen fikseres med
spraylim på stoffets bakside. Etter brodering klippes overflødig stabilisering forsiktig bort.

Bruk av spraylim

Bruk av spraylim anbefales for alle tøybare og glatte stoffer samt strikkede stoffer. Det hindrer materialet i å
skli vekk og forskyve seg. Applikeringer fikseres eksakt med spraylim. For å unngå tilsmussing bør man ikke
bruke spraylim i nærheten av maskinen.

> Spray et tynt lag lim på forsvinningsstoffet med en avstand på 25 – 30 cm (9 – 12 inch).
> Legg stoff og broderistabilisering med spraylim uten folder på hverandre og trykk fast.
> Fikser små deler som bukselommer, krager osv. på stabiliseringen.
> For å forhindre at f.eks. frotté, langhåret flis osv. ikke skal få trykkmerker av rammen, bør de ikke

spennes inn. Spray stabiliseringen med lim og spenn inn.
> Fest delene du vil brodere på.
> Fjern limrester før du starter maskinen.

Bruk av stivelsespray

Stivelsespray gir tynne, løst vevde materialer mere hold. Bruk alltid ekstra innlegg under stoffet.

> Spray stoffet inn med stivelse.
> La det tørke godt; ev. stykes det tørt.

Bruk av strykestabilisering

Strykestabilisering fås i forskjellige tykkelser. Det anbefales å bruke selvklebende stabilisering som er lett å
løse fra grunnstoffet, f.eks. tøybare stoffer som tricot eller jersey.

> Kleb strykestabilisering med varmt strykejern på stoffets bakside.

Bruk av selvklebende stablilisering

Selvklebende stabilisering er ideellt for stoffer som jersey, silke og broderiprosjekt som ikke lar seg spenne
inn i broderirammen.

> Spenn stablilisering i broderirammen med papirsiden opp.
> Risp i papiret med en saks og fjern papiret i området for rammen.
> Plasser stoffet på den frilagte klebestabiliseringen og trykk det fast.
> Fjern limrester før du starter maskinen.
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Bruk av vannløselig stabilisering

Bruk 1 – 3 lag med vannløselig stabilisering i rammen når du broderer blonde. Da motivet ikke broderes
på stoff er det bare selve tråden som danner motivet som blir igjen. Det er viktig at motivene forbindes
med korte sting, ellers henger de enkelte motivene ikke sammen.

Vannløselige innlegg egner seg for lette stoffer som andre innlegg er synlige gjennom, og for
blondebroderier. Innlegget kan vaskes bort med vann etter broderingen. Innlegget beskytter langfibrede
stoffer svært godt, slik at for eksempel løkkene på frotté ikke skades. Det hindrer at trådene synker inn i
stoffet og at enkeltløkker blir synlige mellom broderiene.

> Legg innlegget på stoffets underside.
> Fikser om nødvendig innlegget med klebespray.
> Forsterk flossede stoffer i tillegg med et passende innlegg på forsiden, og fest om nødvendig med

tråklesting.
> Spenn fast alle lagene sammen i broderirammen.
> Vask broderimotivet og legg det flatt til tørk etter broderingen.

Forberede broderiramme

Broderirammen består av en ytre og en indre ramme. Til hver broderiramme hører en tilsvarende
broderisjablong. Broderiområdet er markert med kvadrater på 1 cm (0,39 tommer). Midtpunktet er markert
med et hull og to linjer som krysser hverandre. De ønskede merkingene kan overføres på stoffet.

> Løsne skruen (1), eller åpne hurtigstrammeren (2) på den ytre bøylen.
– Hvis en ny stofftype brukes, må trykket stilles inn med skruen.

1

2

> Ta ut den indre rammen.
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> Legg broderisjablongen (1) i den indre rammen med bernette-logoen i den fremre kanten ved pilmerket
til den festes.

1

> Legg stoffet under den indre rammen. Det skal stikke minst 2 cm ut over broderirammen.
> Juster midtpunktet til broderimotivet etter midten på broderisjablongen.
> Legg material og indre ramme på den ytre rammen, slik at pilmarkeringene på begge rammene er på

høyde med hverandre.

> Sett begge rammene inn i hverandre uten at stoffet forskyves.
> Spenn stoffet stramt i broderirammen.
> Lukk hurtigstrammeren (2). Etterstram skruen (1) om nødvendig.
> Den indre rammen skal stikke ca. 1 mm ut på undersiden. Dette hindrer at rammen blir stående på

stingplaten.
> Hurtigstrammeren (2) brukes til raskt og enkelt bytte av samme stofftype.
> Ta broderisjablongen (3) ut av broderirammen.

1

3

2
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Montere broderiramme
> Løft nålen.
> Hev broderifoten.
> Posisjoner broderirammen under broderifoten.
> Skyv broderirammen inn i broderimodulen til den festes.

– Broderirammen er montert.

> Fjern broderirammen ved å aktivere sikringsarmen og trekke broderirammen bakover.

1

Oversikt over broderifunksjoner

1

2

3

4

1 Sentrere broderirammen i forhold til nålen 3 Rutenett på/av

2 Føre broderiarmen tilbake 4 Motivets midtpunkt
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Velge broderimotivets midtpunkt

Broderirammen posisjoneres slik at nålen befinner seg akkurat over midten på broderimotivet eller over
motivstart.

> Trykk på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg».

> For å posisjonere broderirammen slik at nålen befinner seg rett over midten på broderimotivet, trykker du
på «Motivets midtpunkt».

> For å posisjonere broderirammen slik at nålen befinner seg rett over midten på starten på motivet, trykker
du på en gang til på «Motivets midtpunkt».

Sentrere broderirammen i forhold til nålen

Det er enklest å træ i overtråden når man skyver på broderirammen, og nålen samtidig befinner seg nær
broderirammen.

> Trykk på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg».

> Trykk på «Sentrere broderirammen i forhold til nålen» for å flytte broderirammen til midten.
> Træ overtråden.

> For å gå tilbake til den siste posisjonen rundt broderirammen trykker du på knappen «Start/stopp».

Føre broderiarmen tilbake

Broderiarmen kan posisjoneres for oppbevaring av broderimodulen.

> Trykk på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg».
> Fjern broderirammen.

> Trykk på «Forskyve broderirammen mot venstre» for å flytte broderiarmen horisontalt til venstre.

> Trykk på knappen «Start/stopp» for å bevege broderiarmen tilbake til den siste posisjonen.

Rutenett på/av

Broderimotivet kan plasseres mer nøyaktig når midten av rammen og hjelpelinjene med punkter vises.

> Trykk på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg».

> Trykk på «Rutenett på/av» for å vise midten av rammen på skjermen.
> Trykk en gang til på «Rutenett på/av» for å vise hjelpelinjene med punkter.
> Trykk en gang til på «Rutenett på/av» for å skjule midten av rammen og hjelpelinjene med punkter.



Setup-program

44 2022-08 NO 5020070.20A.07

3 Setup-program

3.1 Broderiinnstillinger

Innstille overtrådspenning

Endringer i overtrådspenningen i oppsettprogrammet gjør utslag på alle broderimotiver.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Broderiinnstillinger».

> Trykk på «Stille inn overtrådspenning».
> Still inn overtrådspenningen.

Innstilling av maksimal broderihastighet

Med denne funksjonen kan maksimal hastighet reduseres.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Broderiinnstillinger».

RPM

> Trykk på «Maksimal broderingshastighet».
> Still inn maksimal hastighet.

Justere broderirammen

Justering av broderirammen vil si at nålen avstemmes mot broderirammens midtpunkt.

Forutsetning:

• Broderimodulen er tilkoblet, og broderirammen er montert med den tilhørende broderisjablongen.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Broderiinnstillinger».

> Trykk på «Justere broderirammen».
– Maskinen registrerer broderirammen automatisk og kjører til midten av broderirammen.
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> Sett nålen nøyaktig i midten ved hjelp av pilsymbolene på displayet, og bekreft.

Slå av festesting
> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Broderiinnstillinger».

> Trykk på «Festesting på/av».
> Trykk på bryteren nede til venstre for å slå av festesting.

– Det sys ingen festesting, og undertråden må hentes opp for hånd og holdes fast når broderingen
starter.

> Trykk en gang til på bryteren for å slå på festestingene.

Stille inn trådkutting
> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Broderiinnstillinger».

> Trykk på «Trådkuttingsinnstillinger».

> For å slå av den automatiske trådkuttingen før et trådskift, trykker du på bryteren i det øvre området på
skjermen (1).

> For å slå på den automatiske trådkuttingen før et trådskift, trykker du en gang til på bryteren i det øvre
området på skjermen (1).

> Trykk på bryteren nede på displayet (2) for å deaktivere manuell trådkutting etter brodering.
– Maskinen stopper ikke for trådkutting.

> Trykk på bryteren nede på displayet (2) for å aktivere manuell trådkutting etter brodering.
– Maskinen stanser etter ca. 7 sting.



Setup-program

46 2022-08 NO 5020070.20A.07

> Kutt av resttråden med saksen.

1

2

Stille inn broderifotens høyde
> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Broderiinnstillinger».

> Trykk på «Innstilling av stofftykkelse».
> Drei på «øvre multifunksjonsknapp» eller «nedre multifunksjonsknapp» eller trykk på «Pluss» eller

«Minus» for å stille inn avstanden mellom broderifoten og stingplaten.

3.2 Velge egne innstillinger
> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Personlige innstillinger».
> Velg ønsket displayfarge.
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3.3 Overvåkningsfunksjoner

Innstille overtrådsovervåkning
> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Overvåkingsfunksjoner».

> For å slå av overtrådindikatoren trykker du på bryteren i det øvre området på skjermen.
> For å slå på overtrådindikatoren trykker du en gang til på bryteren.

Innstille undertrådsovervåkning
> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Overvåkingsfunksjoner».

> For å slå av undertrådindikatoren trykker du på bryteren i det nedre området på skjermen.
> For å slå på undertrådindikatoren trykker du en gang til på bryteren.

3.4 Lyd på/av
> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Slå lyd på/av» for å slå av alle lydene.
> Trykk på «Slå lyd på/av» igjen for å slå på alle lydene.

3.5 Maskininnstillinger

Innstille lysstryrke på skjermen

Lysstyrken på skjermen kan tilpasses etter eget behov.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Maskininnstillinger».

> Trykk på «Innstillinger for skjerm».
> Still inn lysstyrken på skjermen i det øvre området av skjermen.
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Kalibrere skjermbilde

Ytterligere informasjon om dette tema finner du i kapittel vedlegg under utbedring av feil på slutten av
bruksanvisningen.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Maskininnstillinger».

> Trykk på «Kalibrere skjermen».
> Berør kryssene etter hverandre med touchscreenpennen.

Gjenopprette grunninnstillinger

OBS: Med denne funksjonen slettes alle individuelle innstillinger.

> Trykk på ikonet «Setup-program».

> Trykk på ikonet «Maskininnstillinger».

> Trykk på ikonet «Grunninnstillinger».

> Trykk på ikonet «Grunninnstillinger brodering».
> Trykk på ikonet «Bekreft» og start maskinen på nytt for å gjenopprette alle grunninnstillingene.

Oppdatere maskinens fastvare

Den gjeldende fastvaren til maskinen og en detaljert trinn-for-trinnveiledning for oppdateringsprosessen, kan

lastes ned på https://www.bernette.com. Personlige data og innstillinger beholdes automatisk ved en
fastvareoppdatering.

https://www.bernette.com
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OBS USB-minnepinne (ekstrautstyr) fjernes for tidlig
Fastvaren oppdateres ikke, og maskinen kan ikke brukes.
> Ikke fjern USB-minnepinnen (ekstrautstyr) før oppdateringen er fullført.

> Sett inn USB-minnepinnen (ekstrautstyr), FAT32-formatert, med den nye fastvareversjonen i USB-
inngangen på maskinen.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Maskininnstillinger».

> Trykk på «Maskindata».

> Trykk på «Oppdater» for å oppdatere maskinens fastvare.

Kontrollere fastvareversjon

Maskinens fastvareversjon vises.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Maskininnstillinger».

> Trykk på «Maskindata».

Kontroll av samlet antall sting

Maskinens totale stingantall og stingantallet siden siste service utført av en bernette-forhandler vises.

4 000 000 sting etter en service vises symbolet  som anbefaler å få utført vedlikehold hos en bernette-
forhandler.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Maskininnstillinger».

> Trykk på «Maskindata».
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Velge språk

Brukergrensesnittet kan, hvis kunden ønsker det, stilles inn på ønsket språk.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Maskininnstillinger».

> Trykk på «Språkvalg».
> Velg språk.
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4 Systeminnstillinger

4.1 Anvende bruksanvisning
Bruksanvisningen gir informasjon og forklaringer til forskjellige broderiområder.

> Trykk på ikonet «Bruksanvisning».
> Velg ønsket tema for å få informasjon.

4.2 Bruk av eco-modus
Ved lengre avbrudd i arbeidet kan maskinen settes i sparemodus. Det er da ikke mulig å velge noe på
skjermen, og maskinen kan ikke startes.

> Trykk på «eco-modus».
– Skjermen blir mørk. Strømforbruket minsker og lyset slukkes.

> Trykk på «eco-modus» i displayet.
– Maskinen er klar for bruk igjen.

4.3 Med «clr» kan alle endringer forkastes
Alle endringene i stingmønstre og motiver kan tilbakestilles til grunnstilling. Unntatt er motiver eller sømmer
som er lagret i det egne minnet, og overvåkingsfunksjoner.

> Trykk på «Slette innstillinger».
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5 Kreativ brodering

5.1 Oversikt over brodering

1

2

3
4

5

1 Forstørre, forminske og 
forskyve visning av broderimotiv

4 i-dialog

2 Broderingstid/motivstørrelse i mm 5 Legge til motivnivå

3 Broderiområde

Velge motiv og skift
> Trykk på «Utvalg».

> Trykk på «Laste broderimotiv».
> Velg nytt motiv.
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Oversikt redigering av broderimotiv

1

2 3

4 5

6

67

8

9

10

11

12

13

14

1 Forhåndsvisning av alle 8 Rotere motiv

2 Forskyv visning 9 Sjekke motivstørrelsen

3 Flytte visning av motivet visuelt 10 Bøye tekst

4 Forminske visning 11 Speilvende venstre/høyre

5 Forstørre visning 12 Speilvende oppe/nede

6 Flytt motiv 13 Slette

7 Endre motiv proporsjonalt 14 Endre stingtetthet

Flytt motiv
> Velg broderimotiv.
> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «Flytte motivet».
> Drei på «øvre multifunksjonsknapp» for å flytte broderimotivet i tverretning (horisontalt).
> Flytt broderimotivet i lengderetning (vertikalt) ved å dreie på «nedre multifunksjonsknapp» eller trykke på

motivet, holde inne og flytte det etter ønske.
– Forskyvningen vises i ikonene med gul ramme.

> Trykk på «Motivets midtpunkt».
– Broderimotivet forskyves i midten av broderirammen igjen.



Kreativ brodering

54 2022-08 NO 5020070.20A.07

5.2 Velge motiv og skift
> Trykk på «Utvalg».

> Trykk på «Laste broderimotiv».
> Velg nytt motiv.

5.3 Kontrollere broderingstid/motivstørrelse
I valgmenyen «Redigering» vises antatt broderingstid i minutter og høyden på broderimotivet i millimeter
nede til venstre (1).

1

5.4 Regulere hastighet
Med hastighetsregulatoren kan hastigheten tilpasses trinnløst.

> Reduser hastigheten ved å skyve hastighetsregulatoren mot venstre.
> Øk hastigheten ved å skyve hastighetsregulatoren mot høyre.
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5.5 Redigering av broderimotiv

Oversikt redigering av broderimotiv

1

2 3

4 5

6

67

8

9

10

11

12

13

14

1 Forhåndsvisning av alle 8 Rotere motiv

2 Forskyv visning 9 Sjekke motivstørrelsen

3 Flytte visning av motivet visuelt 10 Bøye tekst

4 Forminske visning 11 Speilvende venstre/høyre

5 Forstørre visning 12 Speilvende oppe/nede

6 Flytt motiv 13 Slette

7 Endre motiv proporsjonalt 14 Endre stingtetthet

Forstørre motivets visning

Motivets visning kan forstørres. Ut over det kan visningen tilpasses uten eller med endring av
broderiposisjonen.

> Velg broderimotiv.
> For å redigere visningen av broderimotivet trykker du på «Forstørre visning».

> For å forstørre broderimotivvisningen ett trinn om gangen trykker du på «Forstørre visning» 1 til 9
ganger.

> For å gå tilbake til redigeringsmodus trykker du på «Forminske visning» 1 til 9 ganger.

Redusere visning av broderimotivet

Visningen av motivet kan forminskes. Ut over det kan visningen tilpasses uten eller med endring av
broderiposisjonen.

> Velg broderimotiv.
> For å forstørre visningen av broderimotivet trykker du på «Forstørre visning».

> For å forminske den forstørrede visningen av broderimotivet ett trinn om gangen trykker du på
«Forminske visning» 1 til 9 ganger.
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Flytte visning av broderimotiv

Broderimotivets visning kan forskyves. Motivet endres ikke når det forskyves.

> Velg broderimotiv.
> For å redigere visningen av broderimotivet trykker du på «Forstørre visning».

> Trykk på «Forskyv visning».
– Ikonet blir mørkegrått.

> Endre visning av broderimotivet.
– Broderiposisjonen endres ikke.

> Trykk på «Forminske visning» for å gå tilbake til den forrige visningen.

Forskyve broderimotiv i forstørret visning

Visningen av broderimotivet kan forskyves ved at broderiposisjonen endres.

> Velg broderimotiv.
> Trykk på «Flytte motivet» for å aktivere «Forstørre visning».

> Trykk på «Flytte motivet».
– Ikonet blir mørkegrått.

> Flytt motivet.
– Broderimotivet forskyves.

> Trykk på «Forminske visning» igjen for å gå tilbake til den forrige visningen.

Flytt motiv
> Velg broderimotiv.
> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «Flytte motivet».
> Drei på «øvre multifunksjonsknapp» for å flytte broderimotivet i tverretning (horisontalt).
> Flytt broderimotivet i lengderetning (vertikalt) ved å dreie på «nedre multifunksjonsknapp» eller trykke på

motivet, holde inne og flytte det etter ønske.
– Forskyvningen vises i ikonene med gul ramme.
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> Trykk på «Motivets midtpunkt».
– Broderimotivet forskyves i midten av broderirammen igjen.

Rotere motiv
> Velg broderimotiv.
> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «Rotere motiv».
> Drei «øvre multifunksjonsknapp» eller «nedre multifunksjonsknapp» mot høyre eller trykk på «Pluss» for

å dreie broderimotivet med urviseren.
> Drei «øvre multifunksjonsknapp» eller «nedre multifunksjonsknapp» mot venstre eller trykk på «Minus»

for å dreie broderimotivet mot urviseren.

+90
> For å dreie broderimotivet i trinn på 90° trykker du på «Dreie broderimotiv +90°».

Endre broderimotivets størrelse proporsjonalt

Endringen er begrenset til +/- 20 %.

> Velg broderimotiv.
> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «Endre broderimotivets størrelse».
> Drei «øvre multifunksjonsknapp» eller «nedre multifunksjonsknapp» mot høyre eller trykk på «Pluss» for

å forstørre broderimotivet proporsjonalt.
> Drei «øvre multifunksjonsknapp» eller «nedre multifunksjonsknapp» mot venstre eller trykk på «Minus»

for å forminske broderimotivet proporsjonalt.

Speilvende broderimotiv

Broderimotiver kan speilvendes både vertikalt/loddrett og horisontalt/vannrett.

> Velg broderimotiv.
> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «Speilvende venstre/høyre» for å speile broderimotivet i tverretning (vertikalt/loddrett).

> Trykk på «Speilvende oppe/nede» for å speile broderimotivet i langsgående retning (horisontalt/vannrett).
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Kontrollere motivstørrelse og posisjon

Man kan kontrollere om broderimotivet passer på tiltenkt posisjon/sted på stoffet.

> Velg broderimotiv.
> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «Kontrollere motivstørrelse».
– Broderirammen transporteres helt til nålen står i posisjonen som vises i skjermen.

– Hvis ikke broderimotivet er riktig plassert, kan plasseringen endres med «multifunksjonsknappene
oppe/nede» og hele broderimotivplasseringen kontrolleres på nytt.

> For å kjøre nålen til midten av broderimotivet, trykker du på «Motivets midtpunkt».
> Drei på «øvre multifunksjonsknapp» for å flytte broderimotivet i tverretning (horisontalt).
> Drei på «nedre multifunksjonsknapp» for å flytte broderimotivet i lengderetning (vertikalt).

Slette motiv

Det aktive broderimotivet slettes.

> Velg broderimotiv.
> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «Slett».

> Trykk på «Bekreft» for å slette broderimotivet.
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5.6 Utarbeide tekst

Oversikt over broderialfabeter

Motiv Navn

Deco block

Swiss Block vertikal

Childs Play

Childs Play vertikal

Victoria

Anniversary

Arabic

Cyrillic

Hebrew

Utarbeide ord/setninger

En tekst kan plasseres hvor som helst innenfor broderirammen. Er broderimotivet plassert utenfor
broderirammen, blir broderirammen på skjermen rødt innrammet. Ved hjelp av broderirammeutvalget kan
man kontrollere om broderimotivet kan broderes i en annen broderiramme. Hvis en tekst ikke passer i en
broderiramme, kan f.eks. enkelte ord kombineres med hverandre og posisjoneres innbyrdes. Dette vises i
eksempelet nedenfor.

> Velg mappen «Alfabet».
> Velg skrift.
> Teksten «Made to» tastes inn.
> Trykk på «Store bokstaver» (1) for å bruke store bokstaver (standardinnstilling).
> Trykk på «Små bokstaver» (2) for å bruke små bokstaver.
> Trykk på «Tall og matematiske symboler» (3) for å bruke tall og matematiske tegn.
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> Trykk på «Spesialtegn» (4) for å bruke spesialtegn.

1 2 3 4

> Trykk på «Slett» for å slette enkelte bokstaver i den innlagte teksten.

> Trykk på «Bekreft» for å ta i bruk teksten.

> Trykk på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg».
> Velg broderiramme.
> Trykk en gang til på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg» for å komme tilbake til

redigeringsmodus.

Redigere ord/setninger
> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «Rotere motiv».

+90
> Trykk på «Dreie broderimotiv +90°» for å dreie teksten 90°.
> Trykk på «i» (1).

> Trykk på «Flytt motiv».
> Drei på øvre multifunksjonsknapp eller trykk på «Pluss»/«Minus» for å flytte broderimotivet i tverretning

(horisontalt).
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> Drei på nedre multifunksjonsknapp eller trykk på «Pluss»/«Minus» for å flytte broderimotivet i
lengderetning (vertikalt).

11

> Trykk på «Tilføye motiv».
> Tast inn teksten «create» og drei den også.

> Trykk på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg».

> Trykk på «Rutenett på/av» for å posisjonere tekstlinjene mer nøyaktig.

Bøye tekst

Tekster kan skrives i bueform. Denne funksjonen kan bare stilles inn for alfabeter.

> Velg alfabetbroderimotiv.
> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «WordArt».
> Drei på «øvre multifunksjonsknapp» eller trykk på «Pluss»/«Minus» for å endre avstanden mellom

tegnene i trinn på én millimeter.
> Drei «nedre multifunksjonsknapp» mot venstre eller høyre eller trykk på «Pluss»/«Minus» for å bøye

teksten oppover eller nedover.
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Endre stingtetthet
> Velg broderimotiv. Denne funksjonen kan bare stilles inn for alfabeter.
> Velg alfabetbroderimotiv.
> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «Endre stingtype/stingtetthet».
> Trykk på «prosent»-symbolet for stille inn ønsket stingtetthet.

5.7 Kombinere broderimotiv

Kombinere broderimotiv
> Velg broderimotiv.
> Trykk på «Tilføye motiv» (1).
> Velg ytterligere broderimotiv.
> Trykk på «Velge alle broderimotiver» for å velge hele broderimotiver.

– Størrelsen på motivkombinasjonen kan ikke endres.

Slette enkeltmotiv
> Velg broderimotivet som skal slettes.
> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «Slett».

> Trykk på «Bekreft».

5.8 Endre farge i broderimotivet

Oversikt endre farger

5

1

2 3

4

1 Broderimotiv farger 4 Endre farge

2 Forhåndsvisning av valgt farge 5 Fargeinformasjon

3 Anvise trådmerke
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Endre farger
> Velg broderimotiv.

9 > Trykk på «Fargeinformasjon».

> Trykk på «Endre farge/produsent» ved siden av fargen som skal endres.
> Endre farger ved bruk av søk på tema.

– Trykk på «Rulle» (6) oppe til høyre på displayet for å se andre trådmerker.

> Trykk på «Fargevalg etter nummer» (7) for å velge farge ved å angi fargenummeret.
> Trykk på «Rulle» (8) nede til høyre på displayet for å se flere farger.
> Velg ønsket farge.

6

7

8

Endre trådmerke
> Velg broderimotiv.

9 > Trykk på «Fargeinformasjon».

> Trykk på «Anvise trådmerke».

> Trykk på Rull (1) for å se flere trådmerker.

> Velg trådmerke, og trykk på «Bekreft».
– Alle trådfarger for valgt broderimotiv endres til utvalgt trådmerke.

1
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5.9 Brodere motiv

Oversikt over broderimenyen

1

2

3

4

56

1 Tråkling 4 Klippe forbindende sting

2 Flytte rammen 5 Flerfarget broderimotiv på/av

3 Broderisekvenskontroll 6 Fargeindikator

Tilføye tråklesøm

Tråklestingene kan sys langs broderimotivet. Dermed forbindes stoffet og fliselinet bedre.

> Velg broderimotiv.
> Trykk på «Brodering».

> For å brodere tråklesting langs broderimotivet trykker du på«Tråkling».
> For å slå av tråklestingene trykker du en gang til på «Tråkling».

Flytte rammen

Hvis et broderiprosjekt er så stort at gjentatt fastspenning er nødvendig, kan broderimotivet enkelt flyttes.

> Velg broderimotiv.
> Trykk på «Brodering».

> Trykk på «Flytte rammen».
> For å flytte broderirammen på tvers (horisontalt) vrir du på «Øvre multifunksjonsknapp».
> For å flytte broderirammen på langs (vertikalt) vrir du på «Nedre multifunksjonsknapp».

Broderisekvenskontroll ved trådbrudd

Ryker tråden kan nålen posisjoneres på nytt i broderimotivet ved hjelp av broderisekvenskontroll.

> Velg broderimotiv.
> Trykk på «Brodering».
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> Trykk på «Broderisekvenskontroll».
– Til venstre på skjermen vises et kompakt bilde av broderimotivet. Til høyre vises broderimotivet

forstørret. 

– Ny plassering ved bruk av kompakt bilde

> Velg ønsket plassering i den samlede visningen (1) (2).
– Ny plassering ved bruk av stinglinjen

> Velg linjen i displayet (3) (4)
– Ny plassering ved bruk av multifunksjonsknappene

> Drei på «øvre multifunksjonsknapp» for å flytte broderirammen ett og ett sting.
> Drei på «nedre multifunksjonsknapp» for å flytte broderirammen i store trinn.

– Ny plassering ved bruk av forstørrelsesglasset

> Trykk på «Forstørrelsesglass» (6) for å velge ved å angi ønsket sting.

1 2

563

4

– Tallet på knappen med gul ramme (5) angir antallet sting i broderingsprosessen.

> Juster nålposisjonen tilbake slik at ny start skjer noen få sting før trådbruddet.

Klippe forbindende sting

Funksjonen er aktivert som standard og forbindende sting klippes automatisk av. Er funksjonen deaktivert,
må forbindende sting klippes for hånd.

> Velg broderimotiv.
> Trykk på «Brodering».

> Trykk på «Klippe forbindende sting» for å slå av funksjonen.
> Trykk på «Klippe forbindende sting» igjen for å slå på funksjonen.

Flerfarget broderimotiv på/av

Flerfargede broderimotiver kan også broderes ensfarget.

> Velg broderimotiv.
> Trykk på «Brodering».
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> Trykk på «Flerfarget broderimotiv på/av».
– Broderimotiv broderes ensfarget.

Fargeindikator

Hver farge i broderimotivet kan velges enkeltvis. Da flyttes broderirammen til første sting for aktiv farge.
Respektiv farge kan derved broderes enkeltvis eller i en annen rekkefølge.

> Velg broderimotiv.
> Trykk på «Brodering».
> For å velge neste eller forrige farge blar du oppover eller nedover.

5.10 Håndtere broderimotiv

Oversikt håndtering av broderimotiv

1

2

3

4

1 «Laste broderimotiv» 3 «Lagre broderimotiv»

2 «Tilføye motiv» 4 «Slette motiv»

Skrive over broderimotiv i «Mine motiver»

I arkivet «Lagre broderimotiv» kan man lagre et hvilket som helst motiv samt individuelt endrede
broderimotiver.

> Velg broderimotiv.
> Rediger broderimotivet.
> Trykk på «Utvalg».

> Trykk på «Lagre broderimotiv».
– Broderimotivet som skal lagres, er gult innrammet.

– «Brodermaskin» er aktivert.

> Trykk på «Bekreft».
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Lagre broderimotivet på USB-minnepinnen
> Velg broderimotiv.
> Rediger broderimotivet.
> Trykk på «Utvalg».

> Trykk på «Lagre broderimotiv».
– Broderimotivet som skal lagres, har gul ramme.

> Sett USB-minnepinnen i maskinens USB-inngang.
> Trykk på «USB-minnepinne».

> Trykk på «Bekreft».

Skrive over broderimotiv i «Mine motiver»
> Velg broderimotiv.
> Rediger broderimotivet.
> Trykk på «Utvalg».

> Trykk på «Lagre broderimotiv».
– Broderimotivet som skal lagres, er gult innrammet.

– «Brodermaskin» er aktivert.

> Velg broderimotivet som skal overskrives.

> Trykk på «Bekreft».

Overskriv broderimotivet på USB-minnepinnen
> Velg broderimotiv.
> Rediger broderimotivet.
> Trykk på «Utvalg».

> Trykk på «Lagre broderimotiv».
– Broderimotivet som skal lagres, har gul ramme.

> Sett USB-minnepinnen i maskinens USB-inngang.
> Trykk på «USB-minnepinne».
> Velg broderimotivet som skal overskrives.
> Trykk på «Bekreft».
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Laste broderimotiv fra Mine motiver
> Trykk på «Utvalg».

> Trykk på «Laste broderimotiv».

> Velg «Egne broderimotiver».
> Velg broderimotiv.

Laste broderimotiv fra USB-minnepinnen
> Trykk på «Utvalg».
> Sett USB-minnepinnen i maskinens USB-inngang.

> Trykk på «USB-minnepinne».
> Velg eget broderimotiv.
> Det er mulig å veksle mellom motivnavn og bilde av motiv å trykke på «Vis motivnavn / bilde av motiv» i

vedlegget. Dette er bare mulig ved lasting fra USB-minnepinnen.

Slette broderimotiv fra «Mine motiver»

Motiv som er lagret i eget minne, kan slettes enkeltvis.

> Trykk på «Utvalg».

> Trykk på «Slett».

– «Brodermaskin» er aktivert.

> Velg broderimotivet som skal slettes.

> Trykk på «Bekreft».

Slette broderimotiv fra USB-minnepinne
> Trykk på «Utvalg».

> Trykk på «Slett».
> Sett USB-minnepinnen i maskinens USB-inngang.
> Trykk på «USB-minnepinne».
> Velg broderimotivet som skal slettes.
> Trykk på «Bekreft».
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6 Brodering

6.1 Brodere med knappen "Start/stopp"
Ved strømbrudd avbrytes broderiprosessen. Etter ny oppstart kjører maskinen til den posisjonen som ble
brodert sist.

> Trykk på knappen «Start/stopp» til broderimaskinen starter.
– Alle motivdeler med aktiv farge broderes ferdig.

– Broderimaskinen stanser automatisk ved slutten.

– Begge trådene klippes av automatisk.

– Broderimaskinen er automatisk klar til å brodere neste farge.

> Skift overtrådfarge.
> Trykk på knappen «Start/stopp» for å brodere med den nye fargen.

– Når broderimotivet er ferdigstilt, stopper maskinen automatisk og trådene kuttes automatisk.

> Trykk på «Bekreft» (1) for å avslutte broderimotivet.

11

6.2 Øke broderihastighet
For å sikre den beste broderikvaliteten reduseres hastigheten ved brodering, alt etter broderiposisjon. Man
kan velge mellom optimal og maksimal hastighet. Standard = optimal hastighet. Det er viktig å vite at
kvaliteten for det broderte motivet ikke kan garanteres ved maksimal hastighet.

Ved å slå maskinen av og på igjen, aktiveres den optimale broderihastigheten.

Forutsetning:

• Broderimotiv er valgt.

> Trykk på «Broderihastighet».
– Maksimal hastighet aktiveres.

> Trykk en gang til på «Broderihastighet».
– Optimal hastighet aktiveres.

6.3 Stille inn overtrådspenning
Grunninnstilling av overtrådspenningen skjer automatisk ved valg av broderimotiv.

Dersom det brukes andre broderitråder, kan det oppstå avvik i overtrådspenningen. Da er det nødvendig å
tilpasse overtrådspenningen individuelt etter broderiprosjekt og ønsket broderimotiv.

Jo høyere overtrådspenningen er innstilt, desto strammere spennes overtråden og undertråden trekkes
lenger inn i stoffet. Er overtrådspenningen lav, spennes overtråden mindre og undertråden trekkes ikke så
langt inn i stoffet.
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Endringer i overtrådspenningen påvirker det valgte broderimotivet. Permanente endringer av
overtrådspenningen kan gjøres i oppsettprogrammet.

4.00 > Trykk på «Overtrådspenning».
> Flytt på glidebryteren for å øke eller redusere overtrådspenningen.

1

2

1 Permanent endring av trådspenningen 2 Trådspenning for det gjeldende broderimotivet
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7 BERNINA CutWork Tool

7.1 Montere Cutwork Tool
CutWork-verktøyet kan fås som ekstrautstyr. Det følger ikke med denne maskinen ved levering.

CutWork-verktøyet er svært skarpt. Under arbeid med dette verktøyet er det viktig å være ekstra forsiktig og
holde fingrene borte fra den skarpe kniven. Mer informasjon finnes i CutWork-boken som følger med
CutWork-verktøyet.

I CutWork-modus er overtråd, undertråd og kuttetrådsensor deaktivert.

> Fjern broderifoten.
> Fjern nålen.
> Sett inn CutWork-verktøyet med den flate siden bakover, til stoppunktet (1). Stram festeskruen (2).

1

2

> Sett inn broderifoten.
> Velg den monterte broderifoten i broderifotoversikten.
> Drei CutWork-verktøyet i samsvar med informasjonen i fargevisningen (3).

3
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7.2 Klipping
> Trykk på knappen «Start/stopp» for å begynne klippingen.

– Når klippingen er avsluttet, stopper maskinen automatisk og går tilbake til visningen av
broderimenyen.

> Drei CutWork-kniven i samsvar med kutteposisjonen i fargevisningen (3).
> Gjenta disse trinnene.
> - Når klippingen er fullført, stopper maskinen automatisk og viser det ferdige broderimotivet på displayet.
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8 Vedlikehold og rengjøring

8.1 Rengjørings- og pleieintervaller
For at maskinen skal fungere riktig og fortsette å levere resultater av høy kvalitet, må den rengjøres og pleies
med jevne mellomrom. Intervallene for rengjøring og pleie av maskinen avhenger av forskjellige faktorer,
som for eksempel stoffene og trådene som brukes.

Som påminnelse om rengjøring av maskinen vises en melding hvert 500 000. sting.

Som påminnelse om vedlikehold av maskinen vises en melding 4 000 000 sting etter en service.

8.2 Rengjøre skjermen
> Tørk av skjermen med en litt fuktig mikroklut når maskinen er av.

8.3 Rengjøre transportør
Trådrester under stingplaten må fjernes fra tid til annen.

> Løft nålen og syfoten.

 FORSIKTIG Elektrisk drevne komponenter
Fare for skade ved nål og griper.
> Slå av maskinen og dra ut kontakten.

> Fjern nålen og syfoten.
> Senk transportøren.

> Fjern stingplaten.

OBS Støv og trådrester inni maskinen
Skade på mekaniske og elektroniske komponenter.
> Bruk pensel eller en myk klut.
> Ikke bruk trykkluftspray.

> Rengjør transportøren med børsten.

8.4 Rengjøring av griper

 FORSIKTIG Elektrisk drevne komponenter
Fare for skade ved nål og griper.
> Hev syfoten.
> Slå av maskinen og dra ut kontakten.

> Fjern syfot og nål.
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> Fjern stingplaten.
> Rengjør spolekapselen med børsten.

> Sett nålen i øverste stilling.
> Fjern spolehuset.

> Rengjør griperbanen med penselen.
> Sette i spolekapselen .

Merknad: Markeringene til spolekapselen og stingplaten må stemme overens.
> Monter stingplaten.
> Monter spoledekselet.
> Monter nålen og syfoten.

8.5 Smør nålstangen
Det kan hende at nålstangen ikke beveger seg som den skal uten smøring. Hvis maskinen brukes ofte, bør
nålstangen smøres hver 6. måned for å hindre blokkering.

 ADVARSEL Elektronisk drevne komponenter
Fare for personskader i nærheten av nålstangen.
> Slå av maskinen og dra ut kontakten.

> Fjern beskyttelseskappen (1) og skruen (2).

1 2
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> Ta av dekselet (3).
– Vær oppmerksom på de bevegelige delene etter at dekselet er tatt av.

3

> Smør bevegelsesmekanismen til nålstangen, inkludert forbindelsesstangen/nålstangen, nålstangholderen
og nålstangfestet, med en dråpe olje (påfør olje på stedene som er markert med en pil).

> Fjern syfoten.
> Drei håndhjulet noen ganger, og fjern overflødig olje med en klut.
> Monter dekselet.
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9 Feil

9.1 Utbedre feil

Feil Årsak Utbedring

Uregelmessig stingdannelse Overtråden for stram/løs. > Still inn overtrådspenningen.

Nålen er butt eller bøyd. > Bytt ut nålen og pass på å bruke BERNINA kvalitetsnål.

Dårlig nålkvalitet. > Bruk ny BERNINA kvalitetsnål.

Dårlig trådkvalitet. > Bruk kvalitetstråd.

Feil nål/trådkombinasjon. > Tilpass nålen med tråden.

Galt trædd. > Træ i på nytt.

Støv eller trådrester under
spenningsfjæren til
spolekapselen.

> Rengjør griperen.

Hoppesting Feil nål. > Bruk nål med nålsystem 130/705H.

Nålen er butt eller bøyd. > Bytt ut nålen.

Dårlig nålkvalitet. > Bruk ny BERNINA-kvalitetsnål.

Nålen er satt inn feil. > Før nålen med den flate siden bakover helt opp i
nålholderen og skru fast.

Feil nålspiss. > Tilpass nålspissen til tekstilstrukturen i broderiprosjektet.

Overtråden ryker Feil nål/trådkombinasjon. > Tilpass nålen med tråden.

Overtrådspenning før høy. > Reduser overtrådspenningen.

Galt trædd. > Træ i på nytt.

Dårlig trådkvalitet. > Bruk kvalitetstråd.

Hullet i stingplaten eller
griperspissen er skadet.

> Kontakt bernette-forhandleren for å få utbedret
skadene.

> Skift ut stingplate.
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Feil Årsak Utbedring

Undertråden ryker Spolen er ikke riktig satt inn. > Ta ut spolen, sett den inn igjen og trekk i tråden.
– Det skal være lett å trekke i tråden.

Spolen er feil spolet. > Undersøk spolen, og spol riktig.

Nålhullet i stingplaten er skadet. > Kontakt bernette-forhandleren for å få utbedret
skadene.

> Skift ut stingplate.

Nålen er butt eller bøyd. > Bytt ut nålen.

Nålen brekker Nålen er satt inn feil. > Før nålen med den flate siden bakover helt opp i
nålholderen og skru fast.

Knuter på tråden. > Bruk kvalitetstråd.

Skjermen reagerer ikke Feil kalibreringsdata. > Slå av maskinen.
> Slå på maskinen, og hold samtidig knappene «Sentrer

broderirammen i forhold til nålen / Motivets midtpunkt»
inne.

> Kalibrer skjermen på nytt.

Sett på eco-modus. > Trykk på ikonet «eco-modus».

Hastigheten for lav Ufordelaktig romtemperatur. > Sett maskinen i et varmt rom 1 time før du begynner å
sy.

Innstillinger i
oppsettprogrammet.

> Still inn broderingshastigheten i oppsettprogrammet.
> Still inn hastighetsregulatoren.

Maskinen starter ikke Ufordelaktig romtemperatur. > Sett maskinen i et varmt rom 1 time før du begynner å
sy.

> Tilkoble maskinen og slå den på.

Maskinen defekt. > Kontakt bernette-forhandleren.

Lyset for knappen «Start-/
stopp» lyser ikke

Lys defekt. > Kontakt bernette-forhandleren.

Sylys og lyset på friarmen
lyser ikke

Innstillinger i
oppsettprogrammet.

> Slå på i oppsettprogrammet.

Sylys defekt. > Kontakt bernette-forhandleren.

Overtrådsindikator reagerer
ikke

Innstillinger i
oppsettprogrammet.

> Slå på i oppsettprogrammet.

Overtrådsindikator defekt. > Kontakt bernette-forhandleren.
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Feil Årsak Utbedring

Undertrådsindikator reagerer
ikke

Innstillinger i
oppsettprogrammet.

> Slå på i oppsettprogrammet.

Undertrådsindikator defekt. > Kontakt bernette-forhandleren.

Feil under
programvareoppdatering

Oppdateringsprosess er blokkert
og timeglasset på skjermen blir
stående.

> Ta ut USB-minnepinnen.
> Slå av maskinen.
> Endre navnet til fastvarefilen fra «.fw» til «.auto».
> Koble til USB-minnepinnen.
> Slå på maskinen.

– Oppdateringen starter automatisk.

9.2 Feilmeldinger

Melding på skjermen Årsak Utbedring

Broderimodulen må fjernes. > Hold fast broderimodulen, trykk på utløserknappen og
trekk den ut.

Brodermodulen må kobles til. > Skyv broderimodulen forsiktig fra venstre mot høyre inn
i maskinens broderimodulkobling.

Spoleenheten er slått på. > Slå av spoleenheten.

Trådvakt er slått av. > Trykk på ikonet «Bekreft» for å slå på begge
trådvaktene.

> Trykk på ikonet «Avbryt» for å la trådvaktene være
avslått.
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Melding på skjermen Årsak Utbedring

Hovedmotoren går ikke. > Drei håndhjulet med klokken til nålen står i høyeste
posisjon.

> Fjern stingplaten.
> Fjern trådrester.
> Rengjør griperen.
> Fjern griperen, og kontroller at det ikke er noen brukne

nålspisser som sitter fast på den magnetiske baksiden til
griperen.

Overtråden tom. > Sett inn en ny trådsnelle.
> Træ i på nytt.

Overtråden er røket. > Træ i på nytt.

Undertråden er brukt opp. > Fjern den tomme spolen, spol og sett den inn.

Tredearmen er ikke hevet. > Hev tredearmen.

USB-minnepinne ikke tilkoblet > Sett USB-minnepinnen (ekstrautstyr) i inngangen.

Ikke tilstrekkelig ledig plass på
USB-minnepinnen (ekstrautstyr).

> Slett data på USB-minnepinnen (ekstrautstyr).
> Overskriv data på USB-minnepinnen.
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Melding på skjermen Årsak Utbedring

Nålen beveger seg sidelengs. Når stingplaten skiftes ut, vises dette bildet, ettersom nålen
sannsynligvis beveger seg.

Nålen beveger seg oppover. > Kontroller om det finnes fremmedlegemer i nærheten av
stingplaten.

> Trykk på ikonet «Bekreft» for å heve nålen.

Broderirammen er ikke montert. > Monter broderirammen.

Broderirammen er montert. > Fjern broderirammen.

Broderirammen justeres. > Trykk på ikonet «Bekreft».

Maksimalt antall sting på 120
000 nådd.

> Velg et annet motiv med færre sting.

Filene lastes. > Vent til bearbeidingen er fullført.
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Melding på skjermen Årsak Utbedring

Fastvaroppdateringen mislyktes. > Kontroller oppdateringsfilen på USB-minnepinnen.
> Trykk på ikonet «Avbryt», og forsøk å oppdatere på

nytt.

Broderimotivet ligger delvis
utenfor broderirammen og/eller
er for stort for broderirammen.

> Forminsk broderimotivet.
> Plasser broderimotivet på nytt.
> Monter større broderiramme.

Denne meldingen vises etter at
broderingen er startet etter at
trådkutteren er stilt inn.

> Kutt tråden manuelt.

500 000 sting er sydd med
maskinen siden siste melding om
rengjøring.

> Rengjør maskinen.
> Trykk på ikonet «Avbryt» for å få melding om rengjøring

igjen etter at maskinen er slått på.

Maskinen har nådd et antall sting
på 4 000 000 siden siste
vedlikehold hos en bernette-
forhandler.

> Kontakt bernette-forhandleren for å få utført
vedlikehold på maskinen.

> Trykk på ikonet «Avbryt» for å få melding om
vedlikehold igjen etter at maskinen er slått på.
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10 Tekniske data

Betegnelse Verdi Enhet

Lys (LED) 300, 2 mA, watt

Maksimal hastighet Broderimodus: 850 Sting per minutt

Masse (B × D × H) 509 × 199,8 × 314,3 mm

Vekt 10 kg

Energiforbruk 100 W

Inngangsspenning 100 – 240 V

Beskyttelsesklasse (elektroteknikk) Beskyttelsesklasse II
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11 Vedlegg

11.1 Oversikt over broderimotiver

Redigering av broderimotiv

Slipp kreativiteten fri. Mange broderimotiv står til disposisjon.

Hvis en av følgende piktogrammer står under broderimotivnummeret, finner du mer informasjon på

www.bernina.com/specialeffects.

Frittstående blonde Applikasjon

Frynsebroderi CutWork Design (motiv)

Dekoreringer

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

1

(002_Glock
e)

50,4

103,0

2

(019_Schw
eiz)

150,4

129,4

3

(Edelweiss)

102,9

58,5

4

(12383-18)

90,6

171,2

5

(12490-03)

118

113,4

6

(12490-04)

146,4

122,4

7

(12490-05_
sized)

118

97,8

8

(12535-03_
1_sized)

155

116

9

(12490-5_si
zed)

49

100

10

(12587-57)

57,6

20,3

https://www.bernina.com/specialeffects
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Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

11

(12587-58)

52,8

116,2

12

(12587-59)

33

94.8

13

(12587-60)

126,2

126

14

(12606-33)

43

70

15

(12611-27)

136,9

137,3

16

(12611-28)

140

140

17

(12670-03)

121

144,6

18

(12669-03)

109,4

194,6

19

(19999-002
_check_S)

125

136,4

20

(21013-29)

152

40.2

21

(21013-30)

75,8

75,8

22

(21021-04)

123

150,2

23

(21021-05)

118,8

155,6

24

(21027-01_
S)

123

122,2
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Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

25

(21027-14)

120,8

120,8

26

(32078-02)

123,4

172,9

27

(BE790308_
bernette)

155,2

178,2

28

(FB148_48)

101

89,6

29

(FB158_48)

39,6

53,2

30

(NA597)

56,6

52,8

31

(NA614)

102

101,4

32

(NA617)

96,6

96,6

33

(NB843_48)

87,6

121,2

Quiltemotiv

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

1

(12380-04)

83

89,8

2

(12380-22)

110,6

60,8
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Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

3

(12380-43)

123,6

123,6

4

(12383-09)

113,0

77,2

5

(12607-20)

122,4

122,4

6

(BD298_L_b
ernette)

155

154,6

7

(BD502_48)

61,4

60,8

8

(BD513_48)

63,4

63,4

9

(BD796_48)

47,2

172,7

10

(BD800_48)

126,1

122,3

11

(BD837_48)

123,6

123,6

12

(NB934_48)

132,4

164,8

13

(Quilt 02)

101,8

101,6

14

(Quilt 09)

139,6

139,6

15

(Quilt 10)

139,6

139,6

16

(Quilt 11)

139,6

139,6



Vedlegg

872022-08 NO 5020070.20A.07

Border og blonder

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

1

(12398-29)

26,4

153

2

(12410-08)

80,6

168,2

3

(12594-03)

36,4

152

4

(12659-01)

45,2

57,8

5

(BC015105)

118,4

123

6

(BC01506)

103

131,8

7

(BD567_48)

108

108,2

8

(BE790504)

121,4

121,4

9

(BE790702)

73

190,5

10

(BE790704)

72,5

217,7

11

(BE790705)

42,3

169,3

12

(FQ736_48)

7,9

253,2
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Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

13

(NY217)

67

151,6

14

(NX952)

65,6

98,6

15

(NX238)

71,1

97,9

Barn

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

1

(12401-17)

98,8

55,2

2

(12590-03)

135,5

147

3

(BE790306)

132,2

151,4

4

(BE790307)

141,5

126,9

5

(BE790313)

99

102,4

6

(CM193_48
)

106,6

127,4

7

(CM368_48)

70,2

140

8

(CM376_48
)

100,4

97,6
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Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

9

(NA667)

83,8

83,8

10

(NB302-48)

68,2

80,6

11

(CK229)

88,8

98

12

(CM428_48
)

78,2

106,4

13

(MS974)

94,2

98,6

14

(NZ612)

96

99,6

15

(NZ613)

103

84,1

16

(NZ611)

99,6

81,2

Blomster

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

1

(12392-01)

112,6

157,4

2

(12392-13)

112,6

203,4

3

(21008-24)

97,6

121,6

4

(BE790406)

120,0

180,8
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Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

5

(21012-04)

123,2

124

6

(80001-23)

85

101,6

7

(BE790304_
sized)

115,2

59,6

8

(BE790401_
bernette)

155,1

220,9

9

(BE790402_
sized)

135,6

259

10

(BE790404_
bernette)

157

180,2

11

(FI135)

88,6

87,1

12

(FI136)

84,7

89,2

13

(FQ527_48)

90,4

141,4

14

(FQ562_48)

90,4

156,4

15

(FQ808_48)

123,8

142,4

16

(FQ810_48)

23,6

206,4

17

(NA146)

63,2

69,3

18

(NB039_48)

97

127
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Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

19

(Rose_S)

63,9

129,2

20

(Sunflower)

91

88,2

21

(FP005)

80,8

95,2

22

(FM856)

76,2

68,2

23

(FQ681_48)

107

138,8

24

(FP238_S)

61,2

65,4

25

(FQ239_48)

62,6

90,4

Årstider

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

1

(12384-02)

132,8

203,4

2

(12384-11)

84,4

189,8

3

(12400-03)

123,4

161,3

4

(12400-11)

74,2

211,9
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Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

5

(12427-01)

133,8

167,6

6

(12427-11)

81,6

126,2

7

(12443-03)

120,4

161,4

8

(12443-11)

73,4

193,1

9

(BE790301_
sized)

116,2

81,4

10

(BE790303)

69,6

70,2

11

(NA006)

72,4

91,8

12

(HG747_48
)

124

147,4

13

(12421-03)

45,8

48,4

14

(12421-11)

39,9

43,6

15

(12421-37)

67,4

61

16

(FQ749_48)

77,6

94,8

17

(HE252)

88,1

144,9

18

(HE255)

133,2

127,2
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Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

19

(HE563)

63,2

129,4

20

(HE919_48)

89,2

69,2

21

(HG053_48
)

122

121,8

22

(HG795_48
)

89,2

164,4

23

(HD382)

66

97,4

24

(HD246)

80,8

99

25

(HE179)

89

95,2

Asia

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

1

(FB276_48_
sized)

115,1

103,2

2

(FB283_48)

102,4

109,4

3

(FQ194_48)

120,2

118,4

4

(NB124_48
_sized
100%)

155

118,6
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Sport/hobby

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

1

(12465-33)

80

79,8

2

(NX688)

92,2

85,6

3

(12611-08)

80

119,7

4

(12611-21)

71,7

155,8

5

(12611-22)

71,7

155,8

6

(12611-23)

71,7

155,8

7

(12677-01_
sized)

117,2

115,2

8

(12677-02)

116,4

115

9

(12677-03_
sized)

117

82,4

10

(80085-25)

134,8

166,2

11

(BE790601_
S)

80,3

80,2

12

(BE790602)

80,2

75,6

13

(BE790603

80,4

74,8

14

(BE790604)

79,8

80,4
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Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

15

(BE790604)

79,6

79,6

16

(BE790606_
S)

100,2

86

17

(BE790607)

79,8

74,4

18

(BE790608)

80,4

80

19

(SP980)

63,3

63,6

20

(SP989)

101,6

82,4

21

(CK510)

76,2

60

22

(CK522)

70,8

53,2

23

(CK970)

84,8

81,6

24

(LT749)

99,2

38,4

25

(LT920)

89,1

55,6

26

(CM442_48
)

46,4

47

27

(LT870)

97,6

57

28

(NB759)

98,8

61,6

29

(RC675_S)

101,6

79,6

30

(RC765_48)

100,4

99
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Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

31

(SR067)

87,6

96,8

32

(SR589)

95,2

66,6

Dyr

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

1

(BE790302
)

68,4

66,4

2

(12672-02
)

138

133,4

3

(CM022_4
8)

89,2

97

4

(CM142_4
8)

56,6

66,8

5

(CM211_4
8)

80,6

70,6

6

(CM213_4
8)

58,2

102

7

(CM220_4
8)

71,4

71,8

8

(CM226_4
8)

63,2

63

9

(CM286_4
8)

97,8

82,4

10

(CM362_4
8_sized)

115,1

107,8
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Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

11

(CM384_4
8)

77,4

80,6

12

(CM465_4
8_sized)

48,2

33

13

(DEC104)

10,4

13

14

(FQ617_48
)

118

198,2

15

(FQ624_48
)

64,5

144,2

16

(FQ945_48
_S)

93,8

95

17

(LJ699)

93,2

98

18

(WM785)

84,6

103,4

19

(WP201_4
8)

76,2

92

20

(WP325_4
8)

77,8

94

21

(WP217_4
8)

93,8

78,2

22

(WP224_4
8)

100,4

111

23

(WP415_4
8)

132,4

148,4

24

(WP421_4
8)

95,8

137,6
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Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

25

(WS610_4
8_sized)

120

104,4

26

(CM442H
D26748)

65,2

51,4

27

(WM784)

106

114,4

28

(BE790305
)

118,2

145,6

29

(BE790309
)

87,5

149,8

30

(BE790311
)

114,1

152,5

31

(BE790312
)

122

133

Cutwork

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

1

(CM594_4
8)

96

75,6

2

(CM594_4
8_CWA01)

90,8

110,0

3

(CM594_4
8_CWA02)

43,6

50,2

4

(FS344_48
)

94,4

101
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Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

5

(FS345_48
)

92,6

104,9

6

(FS345_48
_CWA)

80,6

72,2

Kampanje

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

Nr. Motiv

Farger

Bredde x
høyde

i mm

1

(Campaign
_3_elemen
ts)

118,9

216,7

2

(Campaign
_1_elemen
t )

75,3

69,3

3

(FB060)

75,7

72,9

4

(FB062)

60

91

5

(FB069)

53,1

87,4



Indeks

100 2022-08 NO 5020070.20A.07

Indeks

B
Broderimodul........................................................................   15

Broderiprøve .........................................................................   22

Bruk eco-modus....................................................................   51

Bruke spolenett.....................................................................   26

E
Endre stingtetthet .................................................................   62

F
Feilmeldinger ........................................................................   78

Forberede træing..................................................................   31

G
Gjenopprette grunninnstillinger ............................................   48

J
Justere broderirammen .........................................................   44

K
Kalibrere skjermen ................................................................   48

Koble til broderimodul ..........................................................   27

Kombinere broderimotiv .......................................................   62

Kontroller fastvareversjon......................................................   49

L
Lyd på/av ..............................................................................   47

M
Miljøvern ................................................................................   9

Montere broderinål...............................................................   29

Montere broderirammen.......................................................   42

N
Nål, tråd, stoff ......................................................................   19

Nål-tråd-forhold....................................................................   21

O
Oppdater maskinens fastvare ................................................   48

Oversikt nåler........................................................................   20

Oversikt over broderimotiver .................................................   83

R
Regulere hastighet................................................................   54

Rengjøre transportør.............................................................   73

Rengjøring av griper .............................................................   73

S
Sette inn trådsnelle ...............................................................   27

Sette på snellestopperen.......................................................   26

Sikkerhetsanvisninger .............................................................   6

Slå av festesting....................................................................   45

Spoling av undertråd ............................................................   34

Stille inn displayfargen ..........................................................   46

Stille inn lysstyrke på skjermen ..............................................   47

Stille inn overtrådindikator ....................................................   47

Stille inn undertrådindikatoren..............................................   47

Strømledning........................................................................   25

USA/Canada ...................................................................   25

Symbolforklaring ..................................................................   10

T
Tekniske data .......................................................................   82

Træ i undertråden.................................................................   36

Træ overtråd.........................................................................   31

U
Utbedre feil ..........................................................................   76

V
Vedlikehold og rengjøring.....................................................   73

Velge broderimotiv ...............................................................   38

Velge språk...........................................................................   50

Å
Åpne bruksanvisning ............................................................   51





www.mybernette.com/b70DECO
© BERNINA International AG

Steckborn CH, www.bernina.com

2022-08 NO
5020070.20A.07


	 Innholdsfortegnelse
	 VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER
	 FARE
	 ADVARSEL
	 Viktige anvisninger
	 Tilgjengelig bruksanvisning
	 Bruk ut i fra bestemmelsene
	 Utstyr og innhold i leveransen
	 Service av dobbeltisolerte produkter
	 Miljøvern
	 Symbolforklaring

	1 My bernette Brodering
	1.1 Oversikt over maskinen
	1.1.1 Oversikt over betjeningselementer foran
	1.1.2 Oversikt over forside
	1.1.3 Oversikt oppe
	1.1.4 Oversikt bak
	1.1.5 Oversikt over broderimodulen

	1.2 Tilbehør
	1.2.1 Tilbehør som følger med
	1.2.2 Oversikt syføtter

	1.3 Oversikt over brukergrensesnitt
	1.3.1 Oversikt funksjoner/indikatorer
	1.3.2 Oversikt systeminnstillinger
	1.3.3 Oversikt utvalgsmeny brodering
	1.3.4 Oversikt over knapper og funksjoner

	1.4 Nål, tråd, stoff
	1.4.1 Nåloversikt
	1.4.2 Eksempel på nålbetegnelse
	1.4.3 Valg av tråd
	1.4.4 Nål-tråd-forhold

	1.5 Viktig informasjon om brodering
	1.5.1 Overtråd
	1.5.2 Undertråd
	1.5.3 Velge motiv
	1.5.4 Broderiprøve
	1.5.5 Brodere motiver fra tredjepart
	1.5.6 Underlagssting
	1.5.7 Broderimotivets størrelse
	1.5.8 Satengsøm
	1.5.9 Utfyllingssøm
	1.5.10 Forbindende sting


	2 Forberede for brodering
	2.1 Tilkobling og strømbryter på
	2.1.1 Tilkoble maskinen
	2.1.2 Bruk av strømledning (kun for USA/Canada)
	2.1.3 Slå på maskinen
	2.1.4 Feste skjermpenn

	2.2 Snelleholder
	2.2.1 Horisontal snelleholder
	2.2.1.1 Sette inn trådsnelle og snellestopper
	2.2.1.2 Bruk av trådsnellenett

	2.2.2 Ekstra trådsnelleholder
	2.2.2.1 Bruke ekstra trådsnelleholder
	2.2.2.2 Sette inn trådsnelle


	2.3 Montere broderimodulen
	2.4 Broderifot
	2.4.1 Montere broderifot
	2.4.1.1 Montere broderifot med fjær
	2.4.1.2 Montere enkel broderifot

	2.4.2 Velge broderifot

	2.5 Nål
	2.5.1 Montere broderinål

	2.6 Træing
	2.6.1 Forberede træing
	2.6.2 Træ overtråd
	2.6.3 Spoling av undertråd
	2.6.4 Træ i undertråden

	2.7 Velge motiv
	2.8 Broderiramme
	2.8.1 Oversikt broderirammeutvalg
	2.8.2 Velge broderiramme
	2.8.3 Rivbar stabilisering
	2.8.4 Stabilisering som kan klippes bort
	2.8.5 Bruk av spraylim
	2.8.6 Bruk av stivelsespray
	2.8.7 Bruk av strykestabilisering
	2.8.8 Bruk av selvklebende stablilisering
	2.8.9 Bruk av vannløselig stabilisering
	2.8.10 Forberede broderiramme
	2.8.11 Montere broderiramme
	2.8.12 Oversikt over broderifunksjoner
	2.8.13 Velge broderimotivets midtpunkt
	2.8.14 Sentrere broderirammen i forhold til nålen
	2.8.15 Føre broderiarmen tilbake
	2.8.16 Rutenett på/av


	3 Setup-program
	3.1 Broderiinnstillinger
	3.1.1 Innstille overtrådspenning
	3.1.2 Innstilling av maksimal broderihastighet
	3.1.3 Justere broderirammen
	3.1.4 Slå av festesting
	3.1.5 Stille inn trådkutting
	3.1.6 Stille inn broderifotens høyde

	3.2 Velge egne innstillinger
	3.3 Overvåkningsfunksjoner
	3.3.1 Innstille overtrådsovervåkning
	3.3.2 Innstille undertrådsovervåkning

	3.4 Lyd på/av
	3.5 Maskininnstillinger
	3.5.1 Innstille lysstryrke på skjermen
	3.5.2 Kalibrere skjermbilde
	3.5.3 Gjenopprette grunninnstillinger
	3.5.4 Oppdatere maskinens fastvare
	3.5.5 Kontrollere fastvareversjon
	3.5.6 Kontroll av samlet antall sting
	3.5.7 Velge språk


	4 Systeminnstillinger
	4.1 Anvende bruksanvisning
	4.2 Bruk av eco-modus
	4.3 Med «clr» kan alle endringer forkastes

	5 Kreativ brodering
	5.1 Oversikt over brodering
	5.1.1 Velge motiv og skift
	5.1.2 Oversikt redigering av broderimotiv
	5.1.3 Flytt motiv

	5.2 Velge motiv og skift
	5.3 Kontrollere broderingstid/motivstørrelse
	5.4 Regulere hastighet
	5.5 Redigering av broderimotiv
	5.5.1 Oversikt redigering av broderimotiv
	5.5.2 Forstørre motivets visning
	5.5.3 Redusere visning av broderimotivet
	5.5.4 Flytte visning av broderimotiv
	5.5.5 Forskyve broderimotiv i forstørret visning
	5.5.6 Flytt motiv
	5.5.7 Rotere motiv
	5.5.8 Endre broderimotivets størrelse proporsjonalt
	5.5.9 Speilvende broderimotiv
	5.5.10 Kontrollere motivstørrelse og posisjon
	5.5.11 Slette motiv

	5.6 Utarbeide tekst
	5.6.1 Oversikt over broderialfabeter
	5.6.2 Utarbeide ord/setninger
	5.6.3 Redigere ord/setninger
	5.6.4 Bøye tekst
	5.6.5 Endre stingtetthet

	5.7 Kombinere broderimotiv
	5.7.1 Kombinere broderimotiv
	5.7.2 Slette enkeltmotiv

	5.8 Endre farge i broderimotivet
	5.8.1 Oversikt endre farger
	5.8.2 Endre farger
	5.8.3 Endre trådmerke

	5.9 Brodere motiv
	5.9.1 Oversikt over broderimenyen
	5.9.2 Tilføye tråklesøm
	5.9.3 Flytte rammen
	5.9.4 Broderisekvenskontroll ved trådbrudd
	5.9.5 Klippe forbindende sting
	5.9.6 Flerfarget broderimotiv på/av
	5.9.7 Fargeindikator

	5.10 Håndtere broderimotiv
	5.10.1 Oversikt håndtering av broderimotiv
	5.10.2 Skrive over broderimotiv i «Mine motiver»
	5.10.3 Lagre broderimotivet på USB-minnepinnen
	5.10.4 Skrive over broderimotiv i «Mine motiver»
	5.10.5 Overskriv broderimotivet på USB-minnepinnen
	5.10.6 Laste broderimotiv fra Mine motiver
	5.10.7 Laste broderimotiv fra USB-minnepinnen
	5.10.8 Slette broderimotiv fra «Mine motiver»
	5.10.9 Slette broderimotiv fra USB-minnepinne


	6 Brodering
	6.1 Brodere med knappen "Start/stopp"
	6.2 Øke broderihastighet
	6.3 Stille inn overtrådspenning

	7 BERNINA CutWork Tool
	7.1 Montere Cutwork Tool
	7.2 Klipping

	8 Vedlikehold og rengjøring
	8.1 Rengjørings- og pleieintervaller
	8.2 Rengjøre skjermen
	8.3 Rengjøre transportør
	8.4 Rengjøring av griper
	8.5 Smør nålstangen

	9 Feil
	9.1 Utbedre feil
	9.2 Feilmeldinger

	10 Tekniske data
	11 Vedlegg
	11.1 Oversikt over broderimotiver
	11.1.1 Redigering av broderimotiv
	11.1.2 Dekoreringer
	11.1.3 Quiltemotiv
	11.1.4 Border og blonder
	11.1.5 Barn
	11.1.6 Blomster
	11.1.7 Årstider
	11.1.8 Asia
	11.1.9 Sport/hobby
	11.1.10 Dyr
	11.1.11 Cutwork
	11.1.12 Kampanje


	 Indeks

