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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  FC-210.

• 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 brukes til sying i stoffer og
andre materialer som beskrevet i denne bruksanvisningen. Enhver annen bruk gjelder som ikke-
forskriftsmessig. BERNINA frasier seg ethvert ansvar for følger 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.



My bernette

112022-08 NO 5020077.20A.07

1 My bernette

1.1 Oversikt over maskinen

Oversikt over betjeningselementer foran

1
2
3
4

5 6
7

  8

  9

1 Retursying 6 Nålstopp oppe/nede

2 Trådkutter 7 Øvre multifunksjonsknapp

3 Syfot oppe/nede 8 Nedre multifunksjonsknapp

4 Start/stopp 9 Nål venstre/høyre

5 Feste

Betjeningselementer

Nummer Betjeningselement Navn Bruksområde

1 Retursying > Trykk på «Retursying» for å sy bakover.
> Trykk kontinuerlig på «Retursying» for å

sy kontinuerlig bakover.

«Retursying» fungerer ikke for stingmønster
22–24 og ikke for knapphullsmønster 51–71.
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Nummer Betjeningselement Navn Bruksområde

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

I oppsettprogrammet kan 2–6 festesting
programmeres. Disse sys før trådkuttingen.

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 sveveposisjonen.

5 Nålstopp oppe/
nede

> Trykk på «Nål oppe/nede» for å senke
nålen.

> Trykk på «Nål oppe/nede» igjen for å
heve nålen.

6 Feste Funksjonen «Fest i begynnelsen» er aktivert
som standard i oppsettet og kan deaktiveres
ved at knappen «Feste» trykkes.

Hvis funksjonen «Fest i begynnelsen» ikke er
aktivert i oppsettet, kan feste i begynnelsen
programmeres ved at knappen «Feste»
trykkes.

Et festesymbol som vises på displayet under
syingen angir at funksjonen er aktivert.

Antallet festesting kan stilles inn i
oppsettprogrammet.

> Trykk på knappen «Feste» for å sy
festestingene først.

> Trykk på knappen «Feste» under syingen
for å sy festesting i slutten av mønsteret.

> Trykk på knappen «Feste» for å sy
festesting i en stingkombinasjon.
– Det valgte mønsteret til kombinasjonen

festes i samsvar med innstillingene.

7 Øvre
multifunksjonskna
pp

Med «øvre multifunksjonsknapp» endres
innstillingsverdier i sy- og
oppsettprogrammet.
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Nummer Betjeningselement Navn Bruksområde

8 Nedre
multifunksjonskna
pp

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

9 Nål venstre/høyre Maskinen har totalt 15 nålposisjoner.
Nålposisjonen vises med nålposisjonsnummer
på displayet.

> Trykk på «Nål til venstre» for å stille inn
nålposisjonen til venstre.

> Trykk på «Nål til høyre» for å stille inn
nålposisjonen til høyre.



My bernette

14 2022-08 NO 5020077.20A.07

Oversikt over forside

2

1

3

4

6

8

7

9

10

13

12

11

5

1 Transportørknapp 8 Trådkutter

2 Spoledeksel 9 Hastighetsregulator

3 Stingplate 10 Trådgiver

4 Syfot 11 Øvre deksel

5 Lys 12 LCD-display

6 Nålitreder 13 Tilkobling for kneløfter

7 Knapphullsarm 14 Sybord og tilbehørsboks

14
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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

8

9

1 Kontakt for strømledning 6 Bærehåndtak

2 Ventilasjonsspalte 7 Ventilasjonsspalte

3 Kontakt for pedal 8 Overtransport

4 Hovedbryter 9 Sybord og tilbehørsboks

5 Håndhjul
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1.2 Tilbehør

Tilbehør som følger med

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

Bilde Navn Bilde Navn

Spole (3x) Filtskive

Spolenett Ekstra trådsnelleholder

Nålutvalg Skjermpenn

Børste og sprettekniv Kantlinjal

Snellestopper, stor Olje

Snellestopper medium Strømledning

Snellestopper liten (2x) Skrutrekker

Bæreveske Pedal

Sybord Kneløfter
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Oversikt syføtter

Bilde Navn Bruksområde

Sikksakkfot (DA) Til sying med overtransport ved
forskjellige nytte- og dekorsting,
falder.

Broderifot (JK) Til sying av tette
sikksakksømmer, applikasjoner
og dekorsting.

Glidelåsfot (JB) Til sying med overtransport. Sy i
glidelås.

Knapphullsfot (RJ) Til sying av knapphull.

Blindstingfot (DM) Til sying av blindstingsømmer
med overtransport.

Knappisyingsfot (RC) Til isying av knapper.

Overlock-fot (DI) Til sying med overtransport. For
overlocksting over stoffkant.

Fot for frihåndsbrodering (RX) Til brodering, stopping og
frihåndsquilting.
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1.3 Oversikt over brukergrensesnitt

Oversikt funksjoner/indikatorer

1

2

3

4

5

1 Overtrådspenning 4 Syfottrykk

2 Velge nål 5 Velge stingplate

3 Syfotvisning

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.

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

Glidebryter Med glidebryteren endres
innstillingsverdier.

Bryter Med bryteren slås funksjoner på
eller av.

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

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.

Nåloversikt

Bilde Nålbetegnelse Nålbeskrivelse Bruksområde

Universalnål

130/705 H 60-110

Litt kulespiss For nesten alle naturstoffer og
syntetiske stoffer (vevde og strikkede
stoffer).

Stretchnål

130/705 H-S

75/11 – 90/14

Med middels
kulespiss.

Til strikkevarer (jersey, trikot, strikke-
og stretchstoffer).

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

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.

Dongerinål

130/705 H-J

80/12 – 110/18

Med spiss, slank
spiss.

Til vevde stoffer (tynne, middels tykke,
tykke), skinn, dongeri/denim.

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

Lærnål

Lærnål

90/14, 100/16

Med skjærespiss
(LR = skinnskjæres
piss)

For lær, kunstskinn eller lignende
materialer.

For glidelåser, sømmer og kanting,
materialer med glideproblemer.
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Bilde Nålbetegnelse Nålbeskrivelse Bruksområde

Microtexnål

130/705 H-M

60/8 – 110/18

Med ekstra spiss
og slank spiss.

Til vevde stoffer (tynne, middels tykke,
tykke), plast, uglatte materialer. Til
silke, mikrofibervev, folier, belagte og
uglatte materialer.

Til generell sying, sying av knapper og
knapphull, glidelås, falding og
stikninger, dekorsøm. Til ekstra rette
sting ved stikninger på kanter.

Quiltnål

130/705 H-Q

75/11 – 90/14

Med ekstra slank,
lett avrundet spiss.

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

Til dekorsøm, patchwork, quilting. Til
rettsøm-/stikningsarbeid som quilting
og patchwork.

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.

Cordonnet nål

130/705 H-N

80/12 – 100/16

Med middels
kulespiss og 2_mm
langt nåløye.

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

Til sømmer og kanting, dekorativ sying
og brodering. Til rettsøm-/
stikningsarbeid med flere sytråder og
for ombrodering.

Hullsømnål

130/705 H WING 
100-110

Vingelignende
nålskaft

Til sying av hullsøm.
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Bilde Nålbetegnelse Nålbeskrivelse Bruksområde

Universal
tvillingnål

130/705 H ZWI

70-100

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

Til synlige falder i elastiske stoffer,
biser, dekorative sømmer.

Stretch tvillingnål

130/705 H-S ZWI

75

Nålavstand:
2,5/4,0

Til synlige falder i elastiske stoffer,
biser, dekorative sømmer.

Hullsøm
tvillingnål

130/705 H ZWIHO

100

Nålavstand: 2,5 For spesielle effekter og hullsøm.

Universal
trillingnål

130/705 H DRI

80

Nålavstand: 3,0 Til synlige falder i elastiske stoffer,
dekorative sømmer.

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)

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.
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• 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.
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2 Syforberedelser

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.

Tilkoble pedal

Ledningen til pedalen er rullet opp på undersiden av pedalen.

> Rull ut ledningen til pedalen til ønsket lengde, og klem den fast i ledningsholderen på pedalen.
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> Sett støpslet på ledningen inn i pedalkontakten på maskinen.

> Plasser pedalen under bordet.
> Hvis ledningen er for lang, ruller du opp det overflødige og klemmer det fast i ledningsholderne på

pedalen.

Montere kneløfteren

Med kneløfteren heves og senkes syfoten. Kneløfteren er til god hjelp ved sying av applikasjon, lappetepper
og ved quilting, da den gjør det mulig å håndtere stoffet mens kneet styrer syfoten.

> Sett kneløfteren i kneløftertilkoblingen på forsiden av maskinen.
> Still inn sittehøyden slik at kneløfteren kan betjenes med kneet.

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

Regulere hastigheten med pedalen

Hastigheten reguleres trinnløst med pedalen.

> Trykk pedalen forsiktig ned for å starte maskinen.
> Trykk pedalen lenger ned for å sy raskere.
> Slipp pedalen for å stoppe maskinen.

Stille nålen oppover/nedover
> Trykk pedalen ned med hælen for å stille nålen oppover/nedover.

Individuell programmering av pedalen

Pedalen kan stilles inn individuelt i syinnstillingene.

2.2 Snelleholder

Horisontal snelleholder

Sette inn trådsnelle og snellestopper

Snellestopperen sørger for at tråden mates jevnt fra snellen.

> Sett trådsnellen på snelleholderen.



Syforberedelser

26 2022-08 NO 5020077.20A.07

> 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

Den ekstra trådsnelleholderen er nødvendig ved sying med flere tråder.

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

1

2

3
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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 Friarm
bernette b77 har en stabil konstruert friarm og til høyre for nålen er det god plass for store prosjekter.

2.4 Sybord og tilbehørsboks
Sybordet brukes som tilbehørsboks.

> Hold i håndtaket til venstre på sybordet og trekk i pilretningen for å ta av sybordet.

> Hold i håndtaket på dekselet og sving dekselet frem for åpne tilbehørsboksen.
> Sving dekselet bakover til det stopper for å lukke tilbehørsboksen.
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2.5 Heve eller senke transportøren

> Skyv transportørknappen mot høyre for å heve transportøren.
– Transportøren heves ved det første stinget.

> Skyv transportørknappen mot venstre for å senke transportøren.
– Transportøren er senket.

2.6 Bruk av sybord
Utvidelsesbordet monteres på friarmen og utvider det tilgjengelige syområdet.

Høyden på utvidelsesbordet kan tilpasses ved å skru på de regulerbare føttene.

Forutsetning:

• Sybordet er fjernet.

> Hev nålen.
> Hev syfoten.
> Slå av maskinen.
> Vipp ut føttene til utvidelsesbordet.
> Skyv utvidelsesbordet fra venstre mot høyre over friarmen til det går i inngrep.

> For fjerning av sybordet må det trekkes bort mot venstre over friarmen.

2.7 Syfot

Stille inn syfotposisjonen med kneløfteren
> Still inn sittehøyden slik at kneløfteren kan betjenes med kneet.
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> Trykk kneløfteren mot høyre med kneet for å heve syfoten.

– Samtidig løses trådspenningen.

> Slipp kneløfteren langsomt for å senke syfoten.

Skifte syfot

Fjern syfotsåle
> Løft syfoten.
> Trykk på forkanten av syfotsålen med en finger.

Montere syfotsålen
> Løft syfoten (1).
> Plasser den nye syfotsålen (2) under hakket på skaftet (3). Hakket skal ligge over stiften til syfotsålen (4).
> Trykk den nye syfotsålen oppover til den festes.

3
2

4

1

Skifte syfotholder

Forutsetning:

• Syfotsålen er fjernet.

> Hev syfoten.
> Juster syfotholderen (1) nede til venstre på syfotstangen (2).
> Hold fast syfotholderen, og skru inn skruen for hånd.
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> Skru fast skruen med skrutrekkeren.

1

2

Montere kantlinjal

Kantlinjalen egner seg for sying av parallelle linjer.

> Stikk kantlinjalen (1) gjennom hullet i syfoten (2).
> Still inn ønsket avstand til sømmen ved siden av.

2

1

Vise syfotsålen i brukergrensesnittet

Anbefalt syfotsåle for det valgte stinget vises. I tillegg kan alternative syfotsåler vises.

> Slå på maskinen.
> Velg stingmønster.

– På ikonet «Syfotindikator/syfotutvalg» vises den anbefalte syfotsålen med bokstavbetegnelse.

> Trykk på «Syfotindikator/syfotutvalg».
– Alle syfotsålene vises.

– Et grønt hakemerke angir den anbefalte syfotsålen.

– En gul stjerne angir syfotsålene som også kan brukes til spesielle formål for det valgte stinget.
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Innstille syfottrykk

Syfottrykk er for å justere syfotens trykk optimalt i forhold til stoffets tykkelse. For tykke stoffer anbefales
det å redusere syfottrykket. Dette har den fordelen at stoffet kan beveges bedre. Hvis trykkfottrykket er
satt til under 0, heves trykkfoten til og med for å gi det tykke stoffet mer plass. For tynne stoffer
anbefales det å øke trykkfottrykket. Dette har den fordelen at stoffet ikke kan gli under syfoten så lett.

> Trykk på «Syfottrykk».
> Still inn syfottrykket.

2.8 Nål og stingplate

Bytte nål
> Hev syfoten.
> Hev nålen.
> Slå av maskinen og dra ut kontakten.
> Løsne festeskruen (1) med skrutrekkeren.
> Trekk nålen ned og ut.
> Hold den nye nålen (2) med den flate siden bakover. Skyv nålen opp til stoppunktet (3) i nåleholderen.
> Stram festeskruen med skrutrekkeren.

1

3

2

Velge nål på touchskjermen

Etter bytte av nål kan du kontrollere om denne kan brukes med den valgte stingplaten.

> Trykk på «Velge nål» eller «Stingplate-/nåleutvalg».
> Velg montert nål.

– Hvis den valgte nålen passer til den valgte stingplaten og syfoten, kan syingen begynne.

– Hvis den valgte nålen ikke stemmer overens med stingplaten, vises et rødt utropstegn.
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Innstille nålstopp oppe/nede (permanent)
> Trykk på «Nålstopp oppe/nede» for å stille inn nålstopposisjonen permanent.

– Maskinen stopper i nålposisjon nede når pedalen slippes eller knappen «Start/stopp» trykkes inn.

> Trykk en gang til på «Nålstopp oppe/nede».
– Maskinen stopper i nålposisjon oppe når pedalen slippes eller knappen «Start/stopp» trykkes inn.

Skifte ut stingplate

Stingplatene har langsgående, tverrgående eller diagonale markeringer i millimeter (mm) og tommer (inch).
Disse markeringene er nyttige når du syr, eller for at du skal få nøyaktige stikninger. Merk: Markeringene til
spolekapselen og stingplaten må stemme overens.

Forutsetning:

• Transportøren er senket.
• Maskinen er avslått og koblet fra strømnettet.
• Spoledeksel, nål og syfot er fjernet.

> Fjern skruene til stingplaten med skrutrekkeren.

> Fjern stingplaten.
> Plasser den nye stingplaten, og fest skruene med skrutrekkeren.

Kontrollere stingplaten på brukergrensesnittet

Etter bytte av nål kan du kontrollere om denne kan brukes med den valgte nålen.

> Trykk på «Stingplate-/nåleutvalg».
– Den monterte stingplaten blir automatisk registrert og vist på displayet.

– Hvis den valgte stingplaten kan brukes med nålen, kan du begynne å sy.

– Stingbredden stilles automatisk inn på den tillatte verdien.

– Hvis den valgte stingplaten ikke er egnet for nålen,vises et rødt utropstegn.
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2.9 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.

Træing av tvillingnål

Forutsetning:

• Sikksakkfot er montert.
• Tvillingnål er montert.
• Ekstra snelleholder, filtskive og andre trådsnelle er montert.

> Før tråden fra den liggende snelleholderen (rød) i pilretningen og på den venstre siden av
trådspenningsskiven (1).

1
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> Før tråden til trådføreren ovenfor nålen.

> Træ tråden for hånd i venstre nål.

2

> Før tråden fra den stående snelleholderen (blå) i pilretningen og på den høyre siden av
trådspenningsskiven (1).

> Før tråden til trådføreren ovenfor nålen.
> Træ tråden for hånd i høyre nål.
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OBS Brukket nål på grunn av feil syfot, søm eller nålposisjon
I kombinasjon med en feil syfot, søm og nålposisjon kan nålen kollidere med syfoten eller stingplaten og
brekke.
> Monter sikksakkfoten.
> Still inn rettsting.
> Still inn midtre nålposisjon.

Spoling av undertråd

1
2

4

3

1 Snellestopper 3 Spoleforspenning

2 Trådfører 4 Spolepinne

> 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.
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> 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.

> 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.
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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.

> 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.



Syforberedelser

412022-08 NO 5020077.20A.07

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

2

> Sett på spoledekselet.
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3 Setup-program

3.1 Syinnstillinger

Innstille overtrådspenning

Endring av overtrådspenningen i oppsettprogrammet påvirker alle stingmønstrene. Innstillingen i oppsettet
opprettholdes etter at maskinen har blitt avslått.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Syinnstillinger».

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

Innstilling av maksimal syhastighet

Med denne funksjonen kan maksimal hastighet reduseres.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Syinnstillinger».

RPM

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

Innstilling av festesting

Når funksjonen er slått på, sys automatisk 4 festesting i begynnelsen av mønsteret etter trådkuttingen.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Syinnstillinger».

> Slå «Festesting i begynnelsen av mønsteret» på eller av.
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Innstilling av svevehøyde for syfoten

Fotens svevehøyde kan stilles inn fra 1 til maksimalt 6 mm, alt etter stofftykkelsen.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Syinnstillinger».

> Trykk på «Programmere knapper og ikoner».

> Trykk på «Programmere syfotens svevehøyde».
> Drei på «øvre multifunksjonsknapp» eller «nedre multifunksjonsknapp» eller trykk på «Pluss» / «Minus»

for å stille inn avstanden mellom stingplaten og syfoten.

Programmere knappen «Feste»

Antall og type festesting kan programmeres.

Antallet festesting ved nyttesting kan programmeres i den øvre delen av displayet (1).

Feste av dekorsting og stingmønsterkombinasjoner kan programmeres i den nedre delen av displayet (2).

1

2

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Syinnstillinger».

> Trykk på «Programmere knapper og ikoner».

> Trykk på «Programmere knappen festing».
> Trykk på «Pluss» eller «Minus» i den øvre delen av displayet (1) for å stille inn antallet festesting for

nyttesting.
> Trykk på «Feste» for å aktivere automatisk festing for dekorsting og stingmønsterkombinasjoner.
> Trykk på «Pluss» eller «Minus» i den øvre delen av displayet (2) for å stille inn antallet festesting i små

trinn.
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> Trykk på «Feste» igjen for å deaktivere automatisk festing for dekorsting og stingmønsterkombinasjoner.
> Trykk på «Mønsterslutt» for å feste det valgte mønsteret i slutten.

– Maskinen fester og stopper i slutten av mønsteret.

> Trykk på «Mønsterslutt» igjen for å deaktivere festing i slutten av mønsteret.

Programmere knappen «Trådkutter»

Automatisk festing før trådkutting kan stilles inn.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Syinnstillinger».

> Trykk på «Programmere knapper og ikoner».

> Trykk på «Programmere knappen trådkutter».

> Trykk på «Feste» for å sy 4 festesting før tråden kuttes.
> Trykk på «Minus» eller «Pluss» for å stille inn antall festesting.
> Trykk på «Feste» igjen for å deaktivere den automatiske festingen.

Innstilling av syfotposisjon ved nålstopp nede

Når nålen er senket, settes syfoten i sveveposisjon hvis nålen er programmert i den nedre posisjonen.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Syinnstillinger».

> Trykk på «Programmere knapper og ikoner».

> Trykk på «Syfotposisjon ved nålstopp nede».

> Trykk lett på bryteren for å aktivere syfoten som er løftet til sveveposisjon med nålstopp nedover.
> Trykk på nytt lett på bryteren for å deaktivere syfoten som er løftet til sveveposisjon med nålstopp

nedover.

Programmering av knappen «Retursying»

Man kan velge mellom «Retursøm» og «Stingnøyaktig retursøm».

> Trykk på «Oppsettprogram».
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> Trykk på «Syinnstillinger».

> Trykk på «Programmere knapper og ikoner».

> Trykk på «Programmere knappen retursying».

> Trykk på «Stingnøyaktig retursying» for å aktivere stingnøyaktig retursøm.

> Trykk på «Retursying» for å aktivere retursøm.

Programmer knappen «Nål oppe/nede»

For nålstopp med nål nede kan svevehøyden til syfoten stilles inn.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Syinnstillinger».

> Trykk på «Programmere knapper og ikoner».

> Trykk på «Programmere knappen «Nål oppe/nede»».

> Trykk på «Syfotsvevehøyde 2» for å stiller inn svevehøyden ved nål nede på 2 mm.

> Trykk på «Syfotsvevehøyde 6» for å stille inn svevehøyden ved nål nede på 6 mm.

OBS! Når linjalfoten brukes, kan syfotens svevehøyde maksimalt være 2 mm, slik at en kollisjon
med nålholderen unngås.
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Individuell programmering av pedalen

Hvis «Nål oppe/nede» er aktivert, heves eller senkes nålen ved hæltrykk på pedalen. Som et alternativ kan
syfoten posisjoneres, tråden kuttes og automatisk festing innstilles.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Syinnstillinger».

> Trykk på «Programmering av fotpedal».

– «Nål oppe/nede» er aktiv i grunninnstillingen.

– Hæltrykket på pedalen løfter eller senker nålen.

51

> Trykk på «Programmere hæltrykk» for å programmere hæltrykket.

> Trykk på «Feste» for å aktivere den automatiske festingen via hæltrykk.
> Trykk på «Pluss» eller «Minus» for å stille inn antall festesting.
> Trykk på «Feste» igjen for å deaktivere den automatiske festingen via hæltrykk.

51

> Trykk på «Automatisk trådkutter» for å aktivere den automatiske trådkuttingen via hæltrykk.
> Trykk på «Automatisk trådkutter» igjen for å deaktivere den automatiske trådkuttingen via hæltrykk.

51

> Trykk på «Nål oppe/nede» for at syfoten skal bli stående nede via hæltrykk.
> Trykk en gang til på «Nål oppe/nede» for at syfoten skal bli stående oppe via hæltrykk.

– Hvis bare «Nål oppe/nede» aktiveres uten «Automatisk trådkutter» og «Feste», kan funksjonen sette
syfoten i svevestilling eller i den høyeste stillingen (12 mm).

Automatisk justering av fottrykket

Under sying registrerer maskinen stofftykkelsen kontinuerlig og stiller inn riktig syfottrykk i tide for å sikre
jevn stofftransport.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Syinnstillinger».

> Trykk på «Måling av stofftykkelse» for å aktivere automatisk justering av fottrykket.
> Trykk på «Måling av stofftykkelse» igjen for å deaktivere automatisk justering av fottrykket.

Korrigere generell balanse

Forskjellige stoffer, tråder og innlegg kan påvirke de programmerte stingmønstrene, slik at de ikke sys
korrekt. Med den elektroniske balanseringen korrigeres disse avvikene, slik at sømmen tilpasses optimalt til
stoffet som bearbeides.

> Velg stingmønster eller alfabet.
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> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Syinnstillinger».

> Trykk på «Balanse».
– En forhåndsvisning av stingmønsteret åpnes.

> Korriger stingmønsteret i lengderetningen ved å dreie på «multifunksjonsknappen» til forhåndsvisningen
av stingmønsteret stemmer overens med det sydde stingmønsteret på stoffet.

3.2 Velge egne innstillinger
> Trykk på «Oppsettprogram».

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

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».
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> 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.

Innstille sylys

Lysstyrken til sylyset kan tilpasses etter eget behov.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Maskininnstillinger».

> Trykk på «Innstillinger for skjerm».
> Still inn lysstyrken på sylyset i det nedre område av skjermen.

> Trykk på bryteren for å slå av sylyset.
> Trykk en gang til på bryteren for å slå på sylyset.

Kalibrere skjermbilde

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



Setup-program

492022-08 NO 5020077.20A.07

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Maskininnstillinger».

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

Gjenopprette grunninnstillinger

OBSERVER: Med denne funksjonen slettes alle individuelle innstillinger.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Maskininnstillinger».

> Trykk på «Fabrikkinnstilling».

> Trykk på «Grunninnstilling maskin», bekreft og start maskinen på nytt.

Kontrollere fastvareversjon

Maskinens fastvareversjon vises.

> Trykk på «Oppsettprogram».

> Trykk på «Maskininnstillinger».

> Trykk på «Maskindata».



Setup-program

50 2022-08 NO 5020077.20A.07

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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4 Systeminnstillinger

4.1 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.

4.2 Anvende sømkonsulent
Sømveilederen informerer om hjelp til valg av syprosjekter. Etter at stoffet og det ønskede syprosjektet er
angitt, vises forslag om egnet nål og syfot.

> Trykk på «Sømkonsulent».
> Velg stoffet du skal sy på.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

1 Lett vevd 7 Tykt strikket stoff

2 Middels tungt vevd 8 Pels/kunstpels

3 Tykt vevd 9 Frotté

4 Jeans 10 Flossede stoffer

5 Tynt strikket stoff 11 Skinn og vinyl

6 Middels tykt strikket stoff 12 Tyll og blonde
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> Velg syprosjekt.
– Stinget tilpasses automatisk, mens alle andre tilpassinger må foretas manuelt.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 Sømmer 6 Dekorativ sying

2 Sying rundt kanter 7 Maskinquilting

3 Blindsøm 8 Sying på frihånd

4 Knapphull 9 Applikasjon

5 Glidelåser

1

2

3

4

5

6

1 Anbefalt stingnummer 4 Anbefalt syfot

2 Anbefalt nål 5 Knapphull med innleggstråd

3 Anbefalt tråd 6 Innlegg anbefalt

> Still inn maskinen ifølge instruksjonene.

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 sying

5.1 Oversikt utvalgsmeny søm

1

2

3

4

5

6

1 «Nyttesømmer» 4 «Knapphull»

2 «Dekorsømmer» 5 «Quiltesømmer»

3 «Alfabet» 6 «Eget minne»

Velge stingmønster
> Velg stingmønster, alfabet eller knapphull.
> Rull mot høyre (1) for å se flere stingmønstre.
> Trykk på «Forstørre/forminske vindu» (2) for å forstørre visningen.
> Trykk en gang til på «Forstørre/forminske vindu» (2) for å forminske stingmønstervisningen.

0-9 > Trykk på «Valg av søm etter nummer» (3) for å velge stingmønster ved å angi stingnummeret.
– Hvis «!!!» vises etter at stingmønsteret er angitt, kan ikke dette stingmønsteret brukes i

kombinasjonsmodus.

– Hvis «???» vises etter at stingmønsteret er angitt, finnes ikke dette stingmønsteret.

2

1

3

5.2 Overtransport

Det anbefales å tilpasse syfottrykket med stoffet. Jo tykkere stoffet er, desto mindre skal syfottrykket
være.

Med overtransport transporteres stoffet ovenfra og nede samtidig. Dermed kan selv glatte, tynne stoffer
transporteres jevnt og nøyaktig. Striper og ruter kan avstemmes perfekt mot hverandre med jevn transport.
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Bruksområder for overtransport

Overtransport brukes fremfor alt ved følgende syprosjekter:

• Sying: All sying av vanskelige stoffer, for eksempel falder og glidelåser
• Patchwork: Ved eksakte striper, blokker, og ved dekorsting med stingbredde på inntil 7 mm
• Applikasjoner: Påsying av bånd og kanting med skråbånd

Stoffer som er vanskelige å anvende:

• Fløyel, vanligvis i flossretningen
• Frotté
• Jersey, fremfor alt i tverretning i forhold til masken
• Kunstpels eller kunstpels med overflatebehandling
• Fiberpels/fleece
• Vatterte stoffer
• Stripe- og rutemønster
• Gardinstoffer med mønsterrapporter

Stoffer som ikke glir:

• Kunstskinn, overflatebehandlede stoffer

Bruke overtransport

Bruk bare syfot med den bakre åpningen ved arbeid med overtransportøren.

> Hev syfoten.
> Trykk overtransportøren ned bak syfoten til den låses.

> Løft syfoten.
> Fjern overtransportøren igjen ved å trekke den ned og svinge den bakover.

5.3 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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5.4 Stille inn overtrådspenning
Grunninnstilling av overtrådspenningen skjer automatisk ved valg av søm.

Benyttes det andre sytråder, kan det oppstå avvik fra den optimale overtrådspenningen. Dermed blir det
nødvendig å tilpasse overtrådspenningen individuelt til syprosjektet og ønsket stingmønster.

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.

Endringer i overtrådspenningen påvirker den gjeldende, valgte sømmen. Permanente endringer av
overtrådspenningen for symodus kan gjøres i oppsettprogrammet.

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

2

1

1 Permanent endring av trådspenningen

2 Trådspenning for det gjeldende broderimotivet

5.5 Redigere søm

Endre stingbredde
> Du reduserer stingbredden ved å vri «øvre multifunksjonsknapp» til venstre.
> Du øker stingbredden ved å vri «øvre multifunksjonsknapp» til høyre.
> Trykk på «Stingbredde» (1) for å åpne andre innstillingsmuligheter.

1
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Endre stinglengde
> Du reduserer stinglengden ved å vri «nedre multifunksjonsknapp» til venstre.
> Du øker stinglengden ved å vri «nedre multifunksjonsknapp» til høyre.
> Trykk på «Stinglengde» (1) for å åpne flere innstillingsmuligheter.

1

Korrigere balanse

Forskjellige stoffer, tråder og innlegg kan påvirke de programmerte stingmønstrene, slik at de ikke sys
korrekt. Med den elektroniske balansen kan disse avvikene korrigeres og derved kan stingmønstrene tilpasses
stoffet optimalt.

> Velg stingmønster eller alfabet.
> Sy stingmønsteret.
> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «Balanse».
– En forhåndsvisning av stingmønsteret åpnes.

> For å korrigere stingmønsteret på langs må du vri «nedre multifunksjonsknapp» helt til forhåndsvisningen
av stingmønsteret stemmer overens med det sydde stingmønsteret på stoffet.

> Endrede balanseinnstillinger kan lagres for hvert sting i «Eget minne» .
> Endrede balanseinnstillinger gjelder bare til du trykker på «Slette innstillinger» eller maskinen blir slått av.
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Stille inn mønsterrepetisjon
> Velg stingmønster eller alfabet.
> Trykk på «i-dialog».

x 

> Trykk én gang på «Mønsterrepetisjon» for å gjenta stingmønsteret.
> Trykk 2 til 9 ganger på «Mønsterrepetisjon» for å gjenta stingmønsteret opptil 9 ganger.

– Maskinen stopper automatisk etter at det valgte antallet mønster er sydd.

> For å sikre et stikningssting i slutten av syingen aktiveres ikonet «Feste».
> Trykk på «Feste» for å deaktivere festingen.

Speilvende søm
> Velg stingmønster eller alfabet.
> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «Speilvende venstre/høyre» for å speile stingmønsteret fra venstre mot høyre.

> Trykk på «Speilvende oppe/nede» for å speile stingmønsteret i syretningen.

Endre sømlengde

Lengden på stingene i kategorien satengstingmønstre kan økes eller reduseres.

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

> Trykk på «Endre stinglengde».
> Skyv på den trinnløse reguleringen eller trykk på «Pluss»/«Minus» (1) for å stille inn stingmønsterlengden.
> Trykk på «Pluss»/«Minus» (2) for å bestemme hvor tett stingmønsteret skal være.

1

2
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Permanent retursying
> Velg stingmønster eller alfabet.
> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «Retursøm» (1) for å sy permanent bakover.

Stingnøyaktig retursying
> Velg stingmønster, alfabet eller knapphull.
> Trykk på «i-dialog».
> Trykk på «Stingnøyaktig retursying» (2) for å sy stingnøyaktig bakover.

1 2

5.6 Kombinere sømmer

Oversikt kombinasjonsmodus

1

2

3

4

1 «Stingbredde» 3 «Kombinasjonsmodus/enkeltmodus»

2 «Stinglengde» 4 Enkelt stingmønster innen kombinasjonen

Opprette stingmønsterkombinasjon

I kombinasjonsmodus kan stingmønstre og alfabeter kombineres etter eget ønske. Hver kombinasjon kan
settes sammen med opptil 20 sting. Mønstre fra sømdesigneren kan ikke brukes i mønsterkombinasjoner.
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> Trykk på «Kombinasjonsmodus/enkeltmodus» (3).
> Velg ønsket stingmønster.
> For å gå tilbake til enkeltmodus trykker du en gang til på «Kombinasjonsmodus/enkeltmodus».

Redigere stingmønstre enkeltvis

Forutsetning:

• En stingmønsterkombinasjon er opprettet.

> For å velge et enkelt stingmønster trykker du på den ønskede posisjonen (1) i
stingmønsterkombinasjonen.

1

> Trykk på «i-dialog» for å bearbeide et enkelt stingmønster.

Slette enkeltsøm
> Opprett en stingmønsterkombinasjon.
> For å velge et enkelt stingmønster trykker du på den ønskede posisjonen (1) i

stingmønsterkombinasjonen.

1
2

> Trykk på «i-dialog».

> Trykk på «Slett» for å slette ett enkelt stingmønster.
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Tilføye enkeltsøm
> Gå helt til begynnelsen av stingmønstergruppen og trykk på den andre pilen oppe (1) for å legge til et

stingmønster i begynnelsen.
– De to pilene oppe er deaktivert.

> Legg til nytt stingmønster.

1

> Opprett en stingmønsterkombinasjon.
> Trykk på den ønskede posisjonen (2) i stingmønsterkombinasjonen eller bruk pilen (3) for å velge et nytt

stingmønster etter det valgte stingmønsteret.

2

3

Speilvende sømkombinasjonen

Forutsetning:

• En stingmønsterkombinasjon er opprettet.

> Trykk på «i-dialog».
> Trykk på «Bearbeide hele kombinasjonen».

> For å speile hele stingmønsterkombinasjonen fra venstre mot høyre trykker du på «Speilvende venstre/
høyre».

> For å tilbakestille endringer til grunninnstilling trykker du en gang til på «Speilvende venstre/høyre».
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Stille inn mønsterrepetisjon
> Opprett en stingmønsterkombinasjon.
> Trykk på «i-dialog».
> Trykk på «Bearbeide hele kombinasjonen».

x 

> Trykk én gang på «Mønsterrepetisjon» for å gjenta stingmønsterkombinasjonen.
– «Feste» i slutten av hele kombinasjonen aktiveres.

> Trykk på «Mønsterrepetisjon» igjen for å gjenta stingmønsterkombinasjonen opptil 9 ganger.
> Trykk på «Mønsterrepetisjon» og hold den inne til en «X» vises istedenfor et tall for å slå av

mønsterrepetisjonen.

Feste stingmønsterkombinasjon

Festing i slutten av stingmønsterkombinasjonen er deaktivert. Aktivere festing i slutten av
stingmønsterkombinasjonen:

> Opprett en stingmønsterkombinasjon.
> Trykk på «i-dialog».
> Trykk på «Bearbeide hele kombinasjonen».

> Trykk på «Feste».

Lagre sømkombinasjon

For å kunne gå tilbake til individuelt innstilte stingmønsterkombinasjoner, kan disse lagres i arkivet «Eget
minne».

Forutsetning:

• En stingmønsterkombinasjon er opprettet.

> Trykk på «Eget minne».

> Trykk på «Lagre stingmønstre».

> Trykk på «Bekreft» for å lagre stingmønsterkombinasjonen.

Laste sømkombinasjon
> Trykk på «Kombinasjonsmodus/enkeltmodus».

> Trykk på «Eget minne».

> Trykk på «Laste stingmønsterkombinasjon».
> Velg stingmønsterkombinasjon.
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Skrive over sømkombinasjon

Forutsetning:

• En stingmønsterkombinasjon er opprettet.

> Trykk på «Eget minne».

> Trykk på «Lagre stingmønstre».
> Velg stingmønsterkombinasjon som skal overskrives.
> Trykk på «Bekreft» for å overskrive stingmønsterkombinasjonen.

Slette sømkombinasjon

Forutsetning:

• En stingmønsterkombinasjon er opprettet.

> Trykk på «i-dialog».
> Trykk på «Bearbeide hele kombinasjonen».

> Trykk på «Slett».

> Trykk på «Bekreft».

5.7 Håndtere stingmønstre

Lagre stingmønster i eget minne

I «Eget minne» kan ønskede, også individuelt endrede, stingmønstre lagres.

> Velg stingmønster, alfabet eller knapphull.
> Endre stingmønster.
> Trykk på «Eget minne».

> Trykk på «Lagre stingmønstre».

> Trykk på «Bekreft».

Overskrive stingmønster fra eget minne
Forutsetning:

• Stingmønster lagret i eget minne.

> Velg stingmønster, alfabet eller knapphull.
> Endre stingmønster.
> Trykk på «Eget minne».

> Trykk på «Lagre broderimotiv».
> Velg stingmønsteret som skal overskrives.
> Trykk på «Bekreft».
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Laste stingmønster fra eget minne

Forutsetning:

• Stingmønster lagret i eget minne.

> Trykk på «Eget minne».

> Trykk på «Laste stingmønster».
> Velg stingmønster.

Slette stingmønster fra eget minne

Forutsetning:

• Stingmønster lagret i eget minne.

> Trykk på «Eget minne».

> Trykk på «Slett».
> Velg stingmønster.
> Trykk på «Bekreft».
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6 Nyttesømmer

6.1 Oversikt nyttesømmer

Stingmønster Stingnummer Navn Beskrivelse

1 Rettsøm Sammensying og stikninger.

2 Sikksakk Forsterking av sømmer, overkasting av
kanter, sying av elastiske sømmer og feste av
blondeinnlegg.

3 Vari-overlock Sammensying med samtidig overkasting i
elastiske stoffer.

4 Buesøm Reparering, lapping, og forsterkning av
sømkanter.

5 Festeprogram Fester med rettsøm i begynnelsen og ved
slutten av sømmen.

6 Forsterket rettsøm For slitesterke sømmer i tykke materialer,
synlige falder og sømmer.

7 Forsterket sikksakk For slitesterke sømmer i tykke materialer,
synlige falder og sømmer.

8 Vaffelsøm For elastiske stoffer og falder. Brukes også
med elastisk undertråd.

9 Blindsting Blindsøm, vaffelsømeffekt i myk jersey og
tynne stoffer, dekorativ søm.

10 Lukket overlock Sammensying med samtidig overkasting i
elastiske stoffer.

11 Superstretch-sting For ekstra strekkbare åpne sømmer. For alle
typer klær.
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Stingmønster Stingnummer Navn Beskrivelse

12 Rynkesting For de fleste stoffer; inntrekking av
gummitråder, stoffkanter helt inntil
hverandre, dekorsømmer.

13 Stretch-overlock Sammensying med samtidig overkasting i
elastiske stoffer.

14 Jerseysøm Synlig fald, synlig søm i tøy, reparasjon av
gensere, jersey.

15 Universalsting For tykke stoffer som filt og skinn. Flat
sammensyingssøm, synlige sømmer, påsying
av strikk eller motivsøm.

16 Trestings sikksakk Forsterkning og overkasting av stoffkanter,
sy på strikk, motivsøm.

17 Lycrasøm For lycramaterialer; Flat bindingssøm, synlige
falder, forsterkning av sømmer på undertøy.

18 Stretchsting For høyelastiske materialer; åpen søm i
sportsklær.

19 Forsterket overlock For middels grovmasket strikket stoff og
frotté. Overlocksøm eller flat bindingssøm.

20 Overlocksøm for
strikkede stoffer

For håndstrikket eller maskinstrikket stoff.
Syr og kaster over i en operasjon.

21 Tråklesting For sømmer og falder.

22 Enkelt stoppeprogram Stopping av hull og skadet stoff.

23 Forsterket
stoppeprogram

Forsterking av stoppede hull og skadet stoff.

24 Regelsprogram Forsterke lommeåpninger, sy på
beltestropper.
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6.2 Sy rettsøm

Tilpass stinglengden etter syprosjektet, f.eks. lange sting for jeansstoff (ca. 3 – 4 mm), korte sting for
tynne stoffer (ca. 2 – 2,5 mm). Tilpass stinglengden etter trådtykkelsen f.eks. ved stikninger med lange
Cordonnet-sting (ca. 3 – 5 mm).

Forutsetning:

• Sikksakkfot (DA) er montert.

> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg rettsting nr. 1.

6.3 Fest med automatisk festeprogram
Med et fastsatt antall sting på 6 sting forover og 6 sting bakover sys en jevn søm.

Forutsetning:

• Sikksakkfot (DA) er montert.

> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg festeprogram nr. 5.
> Trykk på pedalen.

– Maskinen fester automatisk.

> Sy sømmen i ønsket lengde.
> Trykk på knappen «Festing».

– Maskinen fester automatisk og stopper når festeprogrammet er slutt.

6.4 Sy i glidelås

Da stofftransporten ved sybegynnelse kan være vanskelig, anbefales det å holde tråden godt fast eller å
dra syprosjektet litt bakover de første stingene, eller å sy 1 – 2 cm bakover ved sybegynnelse.

> Monter sikksakkfoten (DA).
> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg rettsting nr. 1.
> Lukk glidelåsen med lange sting.
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> Enkeltvis overkasting av sømmonn.
> Stryk sømmen fra hverandre.
> Åpne glidelåsen.
> Tråkle fast glidelåsen, og fest den slik under stoffet at stoffkantene støter mot hverandre over midten av

glidelåsen.

> Monter glidelåsfoten (JB).
> Fest den høyre siden av syfotstiften på holderen når den høyre siden av glidelåsen sys.

> Fest den venstre siden av syfotstiften på holderen når den venstre siden av glidelåsen sys.

> Sy den venstre siden av den åpne glidelåsen ovenfra og ned.
> Lukk glidelåsen til ca. 5 cm fra enden.
> Sy over den nedre enden og den høyre siden av glidelåsen.
> Stopp foran glideren.
> Sett nålen i nedre posisjon.
> Hev syfoten.
> Åpne glidelåsen
> Sy høyre side, helt til enden.
> Fjern tråklestingene.
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6.5 Forsterket rettsøm
Forsterket rettsøm er særlig godt egnet for slitesterke sømmer og harde, tette stoffer som jeansstoff og
kordfløyel.

> Monter sikksakkfoten (DA).
> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg forsterket rettsøm nr. 6.

2

1

1 Rettsøm 2 Forsterket rettsøm

6.6 Sy forsterket sikksakk
I kraftige stoffer, spesielt for jeansstoff, trekk til liggestoler, markiser. Sømmer på gjenstander som vaskes
ofte. Sy overkast på sømkantene først.

> Monter sikksakkfoten (DA).
> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg forsterket sikksakk nr. 7.

6.7 Manuell stopping
For å stoppe hull og tynnslitte områder i alle stoffer.

Hvis tråden ligger oppå, gir dette et lite pent stingbilde, før derfor sytøyet langsommere. Hvis det danner seg
løkker på baksiden av stoffet, må syprosjektet føres raskere. Ved trådbrudd må syprosjektet føres jevnere.

> Fjern syfotholderen, og monter frihåndsbroderingsfoten (RX) på syfotstangen.
– Stiften (1) skal ligge på oversiden av klemskruen (2) til nålen.
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> Trykk fast frihåndsbroderingsfoten (RX) fra undersiden med pekefingeren, og stram skruen (3).

3

2

1

> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg rettsting nr. 1.
> Senk transportøren.
> Monter sybordet.
> Spenn syprosjektet fast i broderiringen (spesialtilbehør).

– Området for stoppingen er jevnt spent og kan ikke forskyves.

> Sy fra venstre mot høyre og før syprosjektet for hånd uten fast trykk.
> Sy rundt ved skifte av retning for å unngå hull eller at tråden ryker.

6.8 Forsterket automatisk stopping
Enkelt stoppeprogram nr. 22 er spesielt godt egnet til hurtig stopping av tynnslitte steder eller rifter. Det
anbefales legge et tynt stoff under de tynne stedene eller hullene eller lime på et fint reparasjonsstoff under.
Forsterket stoppeprogram nr. 22 erstatter tråden i lengderetningen i alle typer stoff. Hvis stofflaten forskyver
seg skrått, kan dette utlignes med balansen.

Forsterket stoppeprogram nr. 23 er spesielt godt egnet til hurtig stopping av tynnslitte steder eller rifter.
Forsterket stoppeprogram nr. 23 erstatter tråden i lengde- og tverretningen i alle typer stoff.

Forutsetning:

• Underlagsstoffet er fiksert med tråklesting.

> Monter knapphullsfoten (RJ).
> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg forsterket stoppeprogram nr. 23.
> Senk syfoten over midten av riften.
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> Still inn knappholderen på knapphullsfoten på ønsket lengde. Størrelsen på en stoppesekvens kan
endres.
– Den maksimale sømlengden er 2,6 cm (1 tomme), og den maksimale sømbredden er 7 mm (9/32

tommer).

3 32

1

1
4 4

1 Sømlengde 3 Start

2 Sømbredde 4 Stopp

> Plasser stoffet slik at nålen ligger 2 mm (1/16 tommer) foran området som skal repareres.
> Senk syfoten.

Ikke trykk på forsiden av syfoten når den senkes, ettersom det da ikke sys med riktig størrelse.

> Før overtråden gjennom hullet i syfoten og nedover.
> Trekk knapphullsarmen så langt ned som mulig.

– Knapphullsarmen befinner seg bak bøylen på knapphullsfoten.

> Hold overtråden loddrett mot knapphullsfoten på venstre side, og begynn å sy.
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> Sy flere ganger (eller sy på tvers) for å få et bedre resultat hvis syområdet er for stort til å sy.

6.9 Overkasting
Sikksakksøm egner seg til overkasting av alle stoffer. Til fine stoffer bør det brukes stoppetråd.

Forutsetning:

• Stoffkanten ligger flatt og ruller seg ikke inn.

> Monter sikksakkfoten (DA).
> Monter sikksakkfoten (DA).
> Trykk på «Nyttesømmer».
> Ikke velg for stor stingbredde og stinglengde.
> Før stoffkanten i midten på syfoten slik at nålen stikker i stoffet på den ene siden og utenfor stoffkanten

på den andre.

6.10 Sy lukket overlock
Lukket overlocksøm passer til løse strikkede stoffer og tverrsømmer i strikket stoff. For strikkevarer må det
alltid brukes en ny jerseynål, slik at de tynne maskene ikke blir skadet. Ved sying av elastiske stoffer kan det
benyttes en stretchnål.

> Monter sikksakkfoten (DA).
> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg lukket overlock nr. 10.
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6.11 Sy vari-overlock
Sying av overlocksting langs stoffkanter for å hindre oppfrynsing. Bruk strechnålen ved sying av
stretchmaterialer.

> Monter overlockfoten (DI).
> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg lukket overlock nr. 3.
> Sy stoffet med stoffkanten mot føringen til dekkfoten.

6.12 Sy stikninger på kanter med kantlinjalen
For å sy brede, parallelle sømmer føres kantlinjalen langs med den forrige sømmen.

> Monter sikksakkfoten (DA).
> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg rettsting nr. 1.
> Stikk kantlinjalen gjennom fyllet i syfoten, og bestem ønsket bredde.
> Sy den første raden, og beveg over stoffet for å sy de følgende radene mens føringen går langs den

forrige raden.

6.13 Sy smal fald
> Monter ekstrautstyret faldefot (DG).
> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg rettsting nr. 1.
> Brett kanten på stoffet ca. 3 mm, og brett deretter igjen ca. 5 cm langs stoffkanten.

> Legg stoffkanten under syfoten, en knapp fot bred, med venstre stoffside opp.



Nyttesømmer

732022-08 NO 5020077.20A.07

> Sy 4 – 5 sting.
> Løft nålen og syfoten.
> Trekk stoffet ca. 10 – 15 cm bakover. Ikke kutt av trådene.
> Hold de 4 trådene fast med venstre hånd. Bruk høyre hånd til å trekke stoffkanten inn i føringsskruen på

faldefoten.

> Senk syfoten.
> Sy langsomt videre slik at kuttekanten på stoffet falder stoffet foran faldefoten lett og holder mot

venstre. Før stoffkanten jevnt inn i føringsskruen på faldefoten og sy.

6.14 Sy blindfald
For usynlig fald i middels til tykk bomull, ull og blandingsfibre.

Tykke / middels tykke stoffer Tynne stoffer
5 mm 5 mm

2

3

1

3

2

1 Overkastingssøm 3 Høyre stoffside

2 Venstre stoffside

Forutsetning:

• Stoffkantene er overkastet.

> Monter blindstingfoten (DM).
> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg blindsting nr. 9.
> Fald stoffet med venstre side opp som vist .
> Legg stoffet under syfoten.
> Drei håndhjulet mot urviseren til nålen står helt til venstre. 

Nålen skal bare stikke så vidt gjennom bretten på stoffet (3). Hvis ikke dette er tilfellet, må stingbredden
tilpasses tilsvarende.
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> Still inn føringen (2) ved å dreie på skruknappen (1) slik at føringen ligger rett inntil bretten.

2

1

> Sy langsomt mens du fører stoffet forsiktig langs kanten til føringen.

> Snu stoffet.

6.15 Synlig fald
Synlig fald passer fremfor alt til elastiske falder i trikot av bomull, ull, syntetisk stoff og blandede fibre.

> Monter broderifoten (JK).
> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg jerseysting nr. 14.
> Stryk falden, og tråkle den om nødvendig.
> Reduser trykket på syfoten om nødvendig.
> Sy falden i ønsket dybde på forsiden.
> Klipp bort resten av stoffet på baksiden.
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6.16 Sy tråklesting
Det anbefales å bruke en tynn stoppetråd ved tråkling. Denne er lettere å fjerne. Den lengste stingvarianten
er 5 mm. Anbefalt stinglengde er 3,5–5 mm. Tråklesting passer til arbeider der en svært stor stinglengde
ønskes.

> Monter sikksakkfoten (DA).
> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg tråkling nr. 21.
> Velg stinglengde.
> For å unngå at stofflagene forskyver seg festes stofflagene til hverandre med knappenåler på tvers av

tråkleretningen.
> Sy 3–4 festesting i begynnelsen og slutten.

6.17 Sy tykke steder
> Monter sikksakkfoten (DA).

– Den svarte knappen til venstre på syfoten låser syfoten i vannrett stilling hvis den trykkes inn (1) før
syfoten senkes. Dette gir jevn mating i begynnelsen av sømmen og er til hjelp ved sying av flere
stofflag, for eksempel ved sying av jeans.

> Senk nålen og løft syfoten når det høyeste punktet er nådd.
> Trykk på fotspissen og den svarte knappen, senk syfoten og sy videre.

– Den svarte knappen låses automatisk opp etter noen sting.

1

> For å støtte syfoten ved manuell fremføring og sying til den brettede siden, legger du en, to eller tre
utligningsplater (1) bak nålen under syfoten.

1

1 Utligningsplater

6.18 Sy hjørner
> Stopp maskinen når et hjørne nås.
> Stikk nålen inn i stoffet.

> Hev syfoten.
> Bruk nålen som dreiepunkt, og drei stoffet.
> Senk syfoten og sy videre.
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7 Motivsømmer

7.1 Oversikt pyntesømmer
Avhengig av stofftypen passer det å sy enkle eller mer kompliserte dekorsting.

• Dekorsting som er programmert med enkle rettsting gjør seg spesielt godt på lette stoffer, for eksempel
dekorsting nr. 142.

• Dekorsting som er programmert med forsterket rettsøm eller med få satengsting egner seg spesielt for
middels tunge stoffer, for eksempel dekorsting nr. 152.

• Dekorsting som er programmert med satengsting gjør seg spesielt godt på tunge stoffer, for eksempel
dekorsting nr. 101.

For å oppnå et perfekt stingbilde er det fordelaktig å bruke over- og undertråd i samme farge og innlegg. For
flossede stoffer eller stoffer med lange fibre lønner det seg i tillegg å bruke vannløselig fliselin som lett kan
fjernes etter syingen, på oversiden.

Dekorsting Stingnummer Navn

101-124 Satengsting

125-132 Korssting

133-153 Natursting

154-218 Geometrisk søm

219-233 Moderne søm

7.2 Endre stingtetthet
For satengsting (for eksempel nr. 101) kan stingtettheten endres. Et større tall betyr større stingavstand, dvs.
at stinget sys mindre tett. For større stingtetthet, må tallet reduseres. Stingtetthet 1 er den minste. Den
innstilte sømlengden endres ikke gjennom endring av stingtettheten.

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

> Trykk på «Endre mønsterlengden/stingavstanden».
> Trykk ved (1) «Minus» for å øke stingtettheten.
> Trykk ved (1) «Pluss» for å redusere stingtettheten.

1

7.3 Sy korssting
Korssting er en tradisjonell syteknikk som forlenger rekken av motivsømmer. Sys korssting på materialer med
linstruktur, ser de ut som håndbrodert. Korssting som sys med broderitråd ser fyldigere ut. Korssting brukes
fremfor alt på dekorarbeider til hjemmet, som border på klær og generell dekor. Det er viktig at første raden
er rett, da de følgende radene retter seg etter den første.

> Monter sikksakkfot (DA), broderifot (JK) eller åpen broderifot (DN) (ekstrautstyr).
> Velg korssting nr. 125-132, og kombiner ved behov.
> Sy den første stingraden ved hjelp av kantlinjalen eller kantstopperen for å sy en rett linje.
> Sy andre rad med en syfotbred avstand eller ved hjelp av kantlinjalen fra den første.



Alfabet

78 2022-08 NO 5020077.20A.07

8 Alfabet

8.1 Oversikt over alfabeter
Blokk-, kontur-, og håndskrift kan sys med store og små bokstaver.

For å oppnå et perfekt stingbilde er det fordelaktig å bruke over- og undertråd i samme farge. Du kan
forsterke arbeidet ved å bruke stabilisering på baksiden. Ved bruk av stoffer med struktur og langfibrede
materialer anbefales det i tillegg å bruke vannløselig fliselin på fremsiden av stoffet.

Stingmønster Navn

ABCabc Blokkskrift

Konturskrift

Håndskrift (Italic)

8.2 Lage en tekst

Det er lurt å sy en prøve med tråden, stoffet og innlegget som skal brukes. Du bør også passe på at
stoffet føres jevnt og lett, uten at det kommer borti noe eller blir hengende fast. Ikke dra, dytt eller hold
fast stoffet mens du syr.

> Velg «Alfabet».
> Velg skrift.

> Trykk på «Kombinasjonsmodus/enkeltmodus» (1) for å opprette en kombinasjon.
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> Trykk på «Vis alfabet» (2) for å åpne den utvidede inntastingsmodusen.

3

2

1

> Velg bokstaver.
> Trykk på «Rull til venstre» (3) for å se flere bokstaver.

DELDEL > Trykk på «Slett» for å slette enkelte bokstaver i den innlagte teksten.
> Trykk på «Vis alfabet» (1) igjen for å lukke den utvidede inntastingsmodusen.

1
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9 Knapphull

9.1 Oversikt knapphull
For å kunne lage riktig knapphull til hver knapp, hvert formål og til hvert klesplagg er bernette b77 utstyrt
med en omfattende kolleksjon knapphull. Tilhørende knapp kan sys på maskinelt. Man kan også sy hemper.

Knapphull Knapphulls-
nummer

Navn Beskrivelse

51 Standard knapphull For tynne eller middels tykke stoffer;
bluser, kjoler, sengetøy.

52 Smalt knapphull For tynne eller middels tykke stoffer;
bluser, kjoler, barne- og babytøy,
håndarbeid.

53 Elastiske knapphull For all høyelastisk jersey av bomull, ull,
silke og syntetiske fiberstoffer.

54 Avrundet knapphull For middels tunge til tunge stoffer;
kjoler, jakker, kåper, regntøy.

55 Avrundet knapphull
med tverregels

For middels tunge til tunge stoffer av
forskjellige materialer: kjoler, jakker,
kåper, regntøy

56 Øyeknapphull For tykke, ikke elastiske stoffer; jakker,
kåper, fritidsklær.

57 Øyeknapphull med spiss
regels

For fastere, ikke-elastiske stoffer: jakker,
kåper, fritidsklær.

58 Øyeknapphull med
tverregels

For faste, ikke elastiske stoffer: Jakker,
kåper, fritidsklær.

59 Rettsøm-knapphull Program for frihåndssøm av knapphull,
lommeåpninger, forsterkning av
knapphull, spesielt til knapphull i skinn
og kunstskinn.
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Knapphull Knapphulls-
nummer

Navn Beskrivelse

63 Knapphull med
håndsydd utseende

For tynne til middels tykke vevde stoffer;
bluser, kjoler, fritidsklær, sengetøy.

64 Dobbelt rundet
knapphull

For middels tunge til tunge stoffer av
forskjellige materialer.

66 Knapphull med dobbel
spiss regels, smal

Dekorativt knapphull for middels tykke
stoffer; bluser, kjoler, jakker.

69 Dekorasjonsknapphull
med regels

For dekorative knapphull i tykke,
uelastiske stoffer.

71 Elastiske knapphull For jeans, stretchstoffer med grov
struktur.

60 Knappisyingsprogram Du kan sy i knapper med 2 eller 4 hull.

61 Snorhull med smal
sikksakk

Som åpning for snorer og smale bånd,
for dekorarbeider.

62 Snorhull med rettsting Som åpning for snorer og smale bånd,
for dekorarbeider.

9.2 Markere knapphull
> Marker plasseringen av knapphullet på stoffet.

– Den maksimale knapphullslengden er 3 cm (1 3/16 tommer). (Sum av diameter + tykkelse på
knappen.)

> Størrelsen på knapphullet bestemmes av knappen som er satt inn i knappholdeplaten.

9.3 Automatisk knapphull
> Monter knapphullsfoten (RJ).
> Trekk ut knappholdeplaten, og sett inn knappen.
> Før tråden gjennom hullet i syfoten, og legg den deretter under foten.
> Trykk på «Knapphull».
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> Velg knapphullssting.

> Still inn stingbredden og stinglengden på ønsket bredde og lengde.
> Plasser stoffet slik under syfoten at markeringen av midtlinjen stemmer overens med startpunktet (1).
> Kontroller at det ikke er noen spalte mellom syfotspissen og plastdelen.

1

> Trykk på knappen «Start/stopp».
– Mens knapphullsarmen er løftet viser displayet en melding om å senke knapphullsarmen.

> Trekk knapphullsarmen så langt ned som mulig, til den låses.
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> Hold overtråden loddrett mot knapphullsfoten, og begynn å sy.
– Maskinen syr automatisk et sikringssting før den stopper etter at knapphullet har blitt sydd.

– Knapphullene sys som vist på bildet, fra forsiden av syfoten og bakover.

> Løft syfoten, og kutt tråden.
> Løft knapphullsarmen helt til den stopper etter at knapphullet er sydd.
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> Skjær opp knapphullet. Pass på at det ikke klippes i satengsømmen på noen av sidene. Bruk en nål som
stopper i endene, slik at det ikke skjæres for mye.

9.4 Forsterke knapphull
Legg en tråd eller en snor under knapphullsfoten når du syr knapphull i et elastisk stoff.

> Monter knapphullsfoten (RJ).
> Trekk ut knappholdeplaten, og sett inn knappen.
> Før tråden gjennom hullet i syfoten, og legg den deretter under foten.

> Hekt de to trådendene inn på forsiden av syfoten, før dem inn i rillene og fest dem midlertidig der.
> Still inn stingbredden og sybredden.

> Senk syfoten, og sy knapphullet.
– Knapphullssømmen sys over innleggstråden.

> Knapphullet vil formes over innleggstråden og skjule den.
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> Dra endene på innleggstråden med synål på vrangen og knyt eller sy dem fast.

9.5 Sy i knapp
Med knappisyingsprogrammet er det mulig å sy på knapper med 2 eller 4 hull, trykknapper eller spenner. For
bedre stabilitet kan knappisyingsprogrammet sys to ganger. En knapp med 4 hull bør festes med de fremre
hullene først.

I knappisyingsprogrammet sys det første festestinget alltid i det venstre hullet på knappen.

> Monter knappisyingsfoten (RC).
> Trykk på «Knapphull».
> Senk transportøren.
> Velg knappisyingsprogram nr. 60.
> Tilpass knappen på syprosjektet.
> Kontroller hullavstanden ved å dreie på håndhjulet. Endre stingbredden om nødvendig.

> Hold fast tråden når syingen starter.
– Maskinen syr knappisyingsprogrammet, og stopper automatisk.

– Hvis et skaft er nødvendig, legger du en stoppenål på knappen og syr.

> Trekk i begge undertrådene til overtrådendene blir synlige på baksiden.
> Knyt trådene for hånd.
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9.6 Sy snorhull

For bedre stabilitet sys snorhullene 2 ganger. Tilpass eventuelt med balansen.

> Monter sikksakkfot (DA), broderifot (JK) eller åpen broderifot (DN) (ekstrautstyr).
> Trykk på «Knapphull».
> Velg snorhullprogram nr. 61 eller nr. 62.
> Drei på «øvre multifunksjonsknapp» eller «nedre multifunksjonsknapp» for å endre snorhullstørrelsen.
> Sy snorhullprogram.

– Maskinen stanser automatisk ved slutten av snorhullprogrammet.

> Klipp opp snorhullet ved å bruke syl, hulltang eller hullpipe.
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10 Quilting

10.1 Oversikt quiltesømmer

Stingmønster Stingnummer Navn Beskrivelse

1001 Quilting, festeprogram Brukes til å feste med korte sting forover i
begynnelsen og slutten av syingen.

1002 Quilting, rettsøm Rettsøm med stinglengde på 2 mm, til
sammensying av patchworkdeler.

1003 Patchwork, rettsting Rettsting med 3 mm stinglengde.

1004 Håndquiltesting 
1005, 1030, 1034,
1035

Håndbroderiimitasjon for sying med
monofilamenttråd.

1006 Dekorative
quiltestingvarianter 
1007, 1010-1012,
1015-1019,
1025-1027,
1031-1032

For "Crazy patchwork" og dekorering.

1008 Knapphullssøm Til applikering og påsying av pyntebånd.

1009 Forsterket
knapphullssøm

Til applikering og påsying av pyntebånd.

1013 Knapphullssøm dual Til kantsøm mellom to applikasjoner, "Crazy
patchwork".

1014 Forsterket
knapphullssøm dual

Til kantsøm mellom to applikasjoner, "Crazy
patchwork".

1020 Fjærstingvarianter
1021-1023

For "Crazy patchwork" og dekorering.
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Stingmønster Stingnummer Navn Beskrivelse

1024 Stiplesting/meander-
quiltesting

Meandersting-imitasjon.

1029 Fjærsting
1028, 1033

For "Crazy patchwork" og dekorering.

10.2 Quilting, festeprogram
> Monter sikksakkfoten (DA).
> Trykk på «Quiltesømmer».
> Velg quiltsøm nr. 1001.
> Trykk på pedalen.

– Maskinen syr automatisk 5 korte sting fremover ved sømmens begynnelse.

> Sy sømmen i ønsket lengde.
> Trykk på knappen «Festing».

– Maskinen syr automatisk 5 korte sting fremover og stanser automatisk ved slutten av
festeprogrammet.

10.3 Sy håndquiltesting
Håndquiltesting er egnet for alle stoffer og syprosjekter som skal se håndsydd ut. Det anbefales å bruke
monofilament som overtråd og broderitråd av bomull som undertråd. Reduser syhastigheten for at
monofilamenttråden ikke skal ryke. Om nødvendig kan man løsne litt på overtrådspenningen og tilpasse
balansen med syprosjektet og ønsket quiltsøm.

> Monter broderifoten (JK) / sikksakkfoten (DA).
> Trykk på «Quiltesømmer».
> Velg håndquiltesting nr. 1004, 1005.
> Tilpass overtrådspenningen og balansen etter syprosjektet og det ønskede quiltestinget ved behov.
> Trykk på pedalen eller knappen «Start/stopp» for å starte maskinen.

10.4 Quilting på frihånd

Quiltehansker med gumminupper gjør det enklere å føre stoffet.

Det anbefales å bruke sybordet (ekstrautstyr) og kneløfteren. Ved frihåndsquilting er det fordelaktig å quilte
fra midten og utover på arbeidet med jevne, runde bevegelser. Frihåndsquilting og stopping bygger på
samme frie bevegelsesprinsipp.

Med teknikken meanderquilting fylles hele flaten med quiltsøm. Linjene skal ikke krysse eller berøre
hverandre.
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Forutsetning:

• Legg quiltens forside, vatt og bakside sammen som en sandwich og tråkle dette sammen eller bruk
knappenåler.

> Senk transportøren.
> Fest foten for frihåndsbrodering (RX) på syfotstangen.

– Stiften (1) skal ligge på oversiden av klemskruen (2) til nålen.

> Trykk fast frihåndsbroderingsfoten (RX) fra undersiden med pekefingeren, og stram skruen (3).

3

2

1

> Trykk på «Nyttesømmer».
> Velg rettsting nr. 1.
> Tilpass om nødvendig overtrådspenningen til syprosjektet.
> Trykk på pedalen eller knappen «Start/stopp» for å starte maskinen.
> Hold begge hendene nær syfoten for å føre stoffet som i en ramme.
> Ligger tråden på oversiden, må stoffet føres saktere.
> Danner det seg små løkker på baksiden, må stoffet føres raskere.
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11 Vedlikehold og rengjøring

11.1 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.

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

11.3 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.

11.4 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.

11.5 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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12 Feil

12.1 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.

Stoffet ble trukket. > Før stoffet jevnt.

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 syprosjektet.

Feil stingdannelse Trådrester mellom
trådspenningsskivene.

> Trekk foldet, tynt stoff (ikke bruk ytterkant) flere ganger
mellom trådspenningsskivene.

Galt trædd. > Træ i på nytt.

Tråd fastklemt i griperen. > Fjern overtråden og undertrådspolen, drei håndhjulet
frem og tilbake for hånd og fjern trådrestene.

Feil nål-tråd-forhold. > Kontroller nål-tråd-forholdet.
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Feil Årsak Utbedring

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.

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.

Stoffet ble trukket. > Før stoffet jevnt.

Tykt stoff har blitt skjøvet. > Bruk passende syfot, f.eks. jeansfot nr. 8, for tykt stoff.
> Bruk utligningsplater når du syr over tykke områder.

Knuter på tråden. > Bruk kvalitetstråd.

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

venstre/høyre» og hold dem inne.
> Kalibrer skjermen på nytt.

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

Stingbredde kan ikke innstilles Valgt nål og stingplate kan ikke
brukes sammen.

> Bytt ut nålen.
> Skift ut stingplate.

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

Innstillinger i
oppsettprogrammet.

> Still inn syhastigheten i oppsettprogrammet.
> Still inn hastighetsregulatoren.
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Feil Årsak Utbedring

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.

Undertrådsindikator reagerer
ikke

Innstillinger i
oppsettprogrammet.

> Slå på i oppsettprogrammet.

Undertrådsindikator defekt. > Kontakt bernette-forhandleren.

12.2 Feilmeldinger

Melding på skjermen Årsak Utbedring

??? Stingnummeret finnes ikke. > Kontroller nummeret og tast inn nytt nummer.

! ! ! Valg av stingmønster ikke mulig i
kombinasjonsmodus.

> Kontroller nummeret og tast inn nytt nummer.

Stingnummeret kan ikke velges i
kombinasjonsmodus.

> Velg andre sting.

Valgt nål og stingplate kan ikke
brukes sammen.

> Kontroller om riktig nål og stingplate er montert.
> Bytt nål, og velg i brukergrensesnittet.
> Bytt stingplate, og velg i brukergrensesnittet.
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Melding på skjermen Årsak Utbedring

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.

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.
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Melding på skjermen Årsak Utbedring

Knapphullsarmen berører ikke
knapphullsfoten (RJ).

> Trekk knapphullsarmen så langt ned som mulig til den
festes bak holderen.

Knapphullsarmen er ikke trukket
ned.

Transportøren er senket.

> Trekk knapphullsarmen så langt ned som mulig til den
festes bak holderen.

> Løft transportøren.

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.

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.



Tekniske data

98 2022-08 NO 5020077.20A.07

13 Tekniske data

Betegnelse Verdi Enhet

Lys (LED) 300, 2 mA, watt

Maksimal hastighet Symodus: 1000 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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14 Vedlegg

14.1 Oversikt sømmer

Nyttesømmer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24

Knapphull

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

62 63 64 66 69 71

Motivsømmer

Satengsting

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

Natursting

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

Geometrisk søm

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

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

230 231 232 233

Quiltesømmer

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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