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VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGT
Ved brug af et elektrisk apparat skal følgende nedenstående grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger overholdes:
Læs venligst brugsanvisningen grundigt igennem, før maskinen tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen på et meningsfyldt sted ved maskinen, og husk at give den med,
hvis du videregiver din maskine til en tredjepart.
For at undgå person skader, må maskinen ikke være tilsluttet lysnettet, når den ikke er i
brug eller ikke under opsyn. Træk derfor stikket ud af stikkontakten.

FARE!
Beskyttelse mod elektriske stød:
1. Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, når den er tilsluttet lysnettet.
2. Efter endt brug og inden rengøring skal stikket altid tages ud af stikkontakten.
3. LED lys. Kig ikke direkte i lyskilden med forstørrelsesglas eller andre former for linser. LED
Klasse 1M.

ADVARSEL!
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Beskyttelse mod forbrændinger, brand, elektriske stød eller personskader:
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1. Maskinen må ikke anvendes af personer (og børn) med fysiske og psykiske begrænsninger
eller personer uden kendskab til at betjene maskinen. I disse tilælde skal brugerne have
grundig instruktion i maskines rette brug af en sikkerhedsansvarlig person, før den
anvendes.
2. Brug ikke maskinen som legetøj. Vær ekstra forsigtig, når maskinen bruges af børn eller i
nærheden af børn eller personer med handicap.
3. Anvend kun maskinen til de i brugsanvisningen foreskrevne formål. Anvend kun det tilbehør
der anbefales af producenten.
4. Børn skal være under opsyn for at være sikker på de ikke leger med maskinen.
5. Anvend ikke maskinen, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, den ikke syr ordentligt,
den har været tabt på gulvet, den er blevet beskadiget eller har været i berøring med vand.
Indlever maskinen til den nærmeste autoriserede BERNINA forhandler til kontrol eller
reparation.
6. Undgå at tildække maskinens ventilationshuller når den er i brug. Sørg for at holde
symaskinen og fodpedalen fri for trævler, støv og stofrester.
7. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær især forsigtig i nærheden af nålen på
maskinen.
8. Benyt altid den originale stingplade. Brug af en forkert stingplade kan medføre at nålen
knækker.
9. Anvend aldrig bøjede nåle.
10. Undlad at trække eller skubbe materialet under syning. Det kan medføre, at nålen knækker.
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11. Sæt hovedafbryderen på ("O") ved arbejdsopgaver ved nålens område: F.eks. trådning,
udskiftning af nål, trykfod osv.
12. Afbrud altid strømforsyningen for maskinen når du renser, smører eller udfører anden
servicejustering nævnt i denne brugsanvisning. (Tag skikket ud). Rengørning og
servicejustering må ikke udføres af børn uden opsyn.
13. Tab ikke maskinen og kom aldrig nogen form for genstande i symaskines åbninger.
14. Anvend ikke maskinen udendørs.
15. Brug ikke maskinen hvor der anvendes drivgas produkter (spray) eller ilt.
16. Sluk altid maskinen ved at sætte hovedafbryderen på ("O") og træk stikket ud af
stikkontakten. Der skal altid trækkes i stikket og ikke i ledningen.
17. Hvis ledningen på fodpedalen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, en
professionel eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå skader.
18. Deponer ikke noget på fodpedalen.
19. Skift kun den elektrisk pære ud med en af samme type.
20. Maskinen må kun bruges med en fodpedal af typen KD-1902, FC-1902 (110-120V) / KD2902, FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D (220-240V) / 4C-316B (110-125V) / 4C-316C (127V) /
4C-326C (220V) / 4C-326G (230V) / 4C-336G (220-240V).
21. Ved normal betjening er lydtrykket mindre end 75dB(A).
22. Maskinen er dobbeltisoleret. Brug kun originale reservedele. Overhold forskrifterne for
vedligeholdelse af dobbeltisolerede produkter.
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VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE
PRODUKTER
Et dobbeltisoleret produkt er forsynet med to isoleringsenheder i stedet for jordforbindelse. Et
dobbeltisoleret produkt er ikke udstyret med jordstik, og et sådant skal heller ikke anvendes.
Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret produkt kræver stor omhu og indgående kendskab til
systemet og bør derfor kun udføres af kvalificeret personale. Der må kun anvendes originale
reservedele til service og reparation. Et dobbelt isoleret produkt er mærket på følgende måde:
"Dobbeltisolering" eller "Dobbeltisoleret".
Dette symbol

kan kendetegne sådan et produkt.

OPBEVAR BRUGANVISNINGEN OMHYGGELIGT!
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Vigtigt!
- Denne maskine er kun beregnet til husholdningsbrug. Hvis maskinen anvendes i udstrakt grad eller kommercielt,
er en regelmæssig rengøring og særlig pleje er meget vigtigt.
- Erstatningsansvaret for tegn på slitage på grund af intensiv eller kommercielt brug er ikke fastlagt automatisk,
selv hvis de forekommer inden for garantiperioden. Beslutningen om, hvad der skal gøres i disse tilfælde, påhviler
den nærmeste servicetekniker.
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Bemærk
Hvis maskinen opbevares i et koldt rum, skal den stilles i et varmt rum ca. 1 time før brug.

Alle rettigheder forbeholdt
Af tekniske grunde kan der til en hver tid fortages ændringer af maskinens udstyr og tilbehør samt forbedringer af
produktet uden at det bliver bekendt gjort. Der kan ligeledes være ændringer i tilbehøret tilpasset det gældende land.

Milijøbeskyttelse
BERNINA føler forpligtet til at beskytte miljøet.Vi bestræber os hele tiden på at reducere miljøpåvirkningen
fra vores produkter ved hele løbende at forbedre produktets design og produktionsteknologien. Smid ikke
produktet i en husholdningsskraldespand. Tænk på miljøet og aflever produktet på en genbrugsstation.
Hvis du er i tvivl kontakt da din lokale BERNINA forhandler.
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Hvis elektroniske apparater uretmæssigt bortskaffes på lossepladser, kan skadelige stoffer trænge ned i
grundvandet og optages i vores fødevarer, hvor de kan være sundhedsskadelige. Hvis gamle apparater
erstattes af nye, er forhandleren forpligtet til at tage gamle apparater retur uden ekstra omkostninger og
bortskaffe dem korrekt.
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Maskine oversigt

1.

Trådspænding

2.

Trådføringskanal

3.

Justering af trykfodstryk

4.

Trådkniv

5.

Trykfod

6.

Stingplade

7.

Sybord og tilbehørsskab

8.

Hæfteknap

9.

Undertrådsstop

10. Stingbreddeknap (sew&go 5)
11. Stinglængdeknap
12. Sømvælger
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13. Et trins knaphulsløfter (sew&go 5)
14. Nåletråder (sew&go 3 / 5)

7

13

7

14
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Maskine oversigt

15. Trådspoleholder
16. Spoleapparat

15

21

17. Hul til trådspoleholder

16

22

18. Håndhjul
19. Hovedafbryder (tænd/sluk)

17

23

18

24

25

20. Netstik
21. Spoleforspænding
22. Trådføring
23. Frontplade
24. Håndtag

19

25. Trykfodsløfter
26. Fodpedal
27. Hovedledning

20
26
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Tilbehør

Tilbehøret er opbevaret inde i
tilbehørsboksen
3-1

2

5

4

3-2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

Standard
1. Standardfod
2. Lynlås fod
3-1.Knaphuls fod for sew&go 1 / 3
3-2.Knaphuls fod for sew&go 5
4. Knap isynings fod
5. Rensebørste og trensekniv
6. Kantlineal
7. Nålesæt
8. Spole holder lille & stor
9. Spoler
10. L skruetrækker
11. Olie
12. Stoppe plade
13. Anden spole pind, lang
14. Underlags filt
15. Støvhætte

20

25

Ekstratilbehør*)
16. Broderfod
17. Overlockfod
18. Sømfolder
19. Snorpåsynings fod
20. Blindstingsfod
21. Stoppe- / broderfod
22. Rynkefod
23. Quiltefod
24. Overtransportør
25. Tvilling nål
* Ekstraudstyr leveres ikke med maskinen, men
kan tilkøbes hos din forhandler
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Sybord

1. Hold sybordet vandret, og tryk det I pilens
retning.

1
2. Sybordet skuffe kan bruges som
tilbehørsboks.

10
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Strømtilslutning til maskinen

Vigtigt:
Træk stikket ud, når maskinen ikke er i brug.
Kontakt en autoriseret elektriker hvis der er
problemer med at tilslutte maskinen.

1

Forbind maskinen til en stikkontakt som
illustreret.
Dette apparat er udstyret med et stik, der
passer til stikkontakten.
Sylys
1. Tryk på hovedafbryderen for at tænde.
Fodpedal
2. Fodpedalen regulerer syhastigheden.
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VIGTIG MEDDELSE
(ikke gældende for DK-SV ell. N)
For apparater med polariseret stik (et stik er
bredere end det andet). Denne type stik som
kun passer tile n tilsvarende stik-kontakt, er
udviklet for at minimere risikoen stød. Hvis det
ikke passer i kontakten, så vend stikket om.
Hvis det stadigvæk ikke passer, så kontakt en
kvalificeret elektriker for at få installeret et
korrekt strøm-stik. Forsøg aldrig selv at
modificere på stikket.

sew&go 1 / 3 / 5
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Justering af trykfodstryk

Standard syfodstryk er "2".
Syfodstrykket er forindstillet til maskinen og
kræver ikke justering for almindelig syning kun
ved specielle stoffer (tynde eller tykke stoffer).
Justering af syfodstrykket foretages ved at dreje
på knappen med fingrene.

3
2

Ved syning i tynde stoffer, løsnes trykket ved at
dreje skruen mod uret, hvorved skruen
bevæger sig opad og trykket løsnes. Hvis
skruen løsnes helt, vil den falde af. Hvis så,
skrues skruen bare I retning med uret og
syfods-trykket rejusteres.

12

Ved sværere stoffer strammes syfods-trykket
ved at dreje skruen med uret. Skruen bevæger
sig nedad og trykket bliver større.
Stands når skruen ikke kan bevæge sig
længere nedad.

sew&go 1 / 3 / 5
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Syfodsløfter

Syfodsløfteren hæver og sænker syfoden. (A)

B

Når der skal sys i flere lag tykt stof, kan
trykfoden hæves et ekstra hak op for at lette
placeringen af arbejdet.

A
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Stoppeplade

Ved frihåndsbroderi eller stopning skal
stoppepladen benyttes.
Stoppepladen indsættes som vist.

13

Fjern stoppepladen ved almindelig syning.

sew&go 1 / 3 / 5

DA

Montering af syfodsholder

Vgtigt:
Sat hovedafbryderen pa "O"!
1. Afmontering af trykfoden
Hæv trykfoden.
Hæv armen (e), indtil trykfoden frigøres fra
trykfodsfæstet.

a
e

e

c

b
d
1

f

3. Fjernelse og montering af syfodsholderen
Hæv trykfoden.
Fjern og isæt syfods-holderen (b) som vist.

2

4. Montering af kantlinial
Monter kantlinialen (g) i hullet som vist.
Juster afstanden som ønsket til oplægning,
læg osv.

a

g
b

14

3

2. Montering af trykfoden:
Sænk trykfodsholderen(b) indtil slidsen (c) er
lige over og rører trykfodspinden (d).
Sænk trykfodsholderen (b) og trykfoden (f)
fastgøres automatisk.

4
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Spoling af undertråd

1/2. Anbring tråd og trådrulleholder på en stor
eller lille trådrullepind.
3. Tråden hægtes ind i trådføringen.
4. Før tråden mod uret rundt om
spændingsskiven til spoleapparatet.
5. Sæt undertråden i som vist på tegningen,
og anbring undertrådsspolen på tappen.
6. Skub tappen til spolen til højre.

1

7. Hold i trådenden.

2

8. Tryk på fodpedalen.

3

9. Stop trykket på fodpedalen efter et par
omgange og afklip så tæt på spolen som
muligt (a). Tryk på pedalen igen. Når spolen
er fuld rorerer den langsomt. Slip pedalen
og afklip tråden (b).

4

10. Skub tappen til spolen til venstre, og fjern
den.

6

7
b

8

9

a

10

15

5

Bemærk:
Når tappen til spoleapparatet er i positionen
"under-trådsspoling", kan maskinen ikke sy, og
det er ikke muligt at dreje svinghjulet. Når du
skal i gang med at sy, skal du skubbe tappen til
spoleapparatet til venstre (syposition).

sew&go 1 / 3 / 5
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Isætning af spolekapsel

Vigtigt:
Vi anbefaler at slukke for maskinen når
spolekapslen sættes i og tages ud.
a

Når spolekapslen sættes i eller tages ud,
skal nålen være i højeste position.
1. Åbn det hængslede dæksel.
2. Træk i spolekapslens hængsel (a).

1

3. Fjern spole og spolekapslen.

2

4. Hold undertrådsspolekapslen i den ene
hånd. Sæt undertrådsspolen i, så tråden
løber i urets retning (pilen).
5. Før tråden gennem slidsen og ind under
fjederen og ud. Efterlad ca -15 cm tråd.
6. Hold fast i undertrådsspolen i hængsellåsen.

3

4

7. Vær sikker på, at spolekapslens finger (b)
passer ind i slidsen (c), som er på oversiden
af griberdrevet.

5

c
b

16

6

7

Bemærk:
Hvis spolekapslen ikke er sat rigtigt i, så falder
den omgående ud, når der startes med at sy.
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Vigtigt:
Vi anbefaler at slukke for maskinen når
spolekapslen sættes i og tages ud.

D
A

1. Skift nålen regelmæssigt og især hvis der
opstår tegn på et syproblem.
Isæt nålen som illustreret:
A. Løsn nåleholderskruen og stram den igen
efter isætning af ny nål. (1)
B. Den flade side af kolben skal vende bagud.
C/D. Skub nålen op, indtil den støder på.

B

2. Nålen skal være i perfekt tilstand.

C

1

Isætning af nål

Problemer kan opstå med:
A. Bøjet nål
B. Stump nål
C. Nålespids med lille hage

B

A

C

17

2
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Trådning af overtråd

Trådning af overtråden er i princippet en enkel
operation, men det er vigtigt, at den udføres korrekt,
da der ellers kan opstå adskillige problemer i
forbindelse med syningen.

1

3

2

4

1. Start med at løfte nålen til øverste position, og
fortsæt med at dreje håndhjulet mod uret, indtil du
fornemmer, at nålen langsomt begynder at sænkes.
Løft derefter trykfoden for at løsne spændingsskiven.
Bemærk: Af sikkerhedsmæssige grunde
anbefales det på det kraftigste, at du slukker for
maskinen, før du tråder den.
2. Løft trådrullepinden. Anbring trådrullen på holderen, så
tråden trækkes af trådrullen som vist på tegningen.
Når du bruger små trådruller, skal du anbringe den
smalle side af trådrulleholderen ved siden af trådrullen.
3. Træk tråden fra rullen gennem overtrådsføreren.
4. Træk tråden gennem fjederen på
forspændingstrådføreren som vist på tegningen.
5. Sæt tråden i trådspændingsmodulet ved at føre
tråden ned i højre kanal og op i venstre kanal. I
forbindelse med denne operation er det en god idé
at have tråden mellem trådrullen og trådføreren.
6. Træk derefter tråden fra højre mod venstre gennem
øjet på ophentningsarmen, mens ophentningsarmen
er i øverste position, og sænk den igen.
7. Træk tråden bag om den tynde wire til
nåleholderskinnen og derefter ned til nålen, som
skal trådes fra forsiden mod bagsiden.
8. Træk 15-20 cm tråd ud på bagsiden af nåleøjet.
Juster længden på tråden ved hjælp af den
indbyggede trådafskærer.

18

5

6

7

8

Bemærk:
Hvis Deres symaskine er udstyret med den
fabriksmonterede automatiske tråder (ekstratilbehør),
er der vejledning i brugen på side 19.

sew&go 3 / 5
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Nåletråder

Vigtigt:
Sæt hovedafbryderen pa "O"!
- Hæv nålen til højeste position.

A
B
A

- Nåletråderen svinger automatisk til
trådningsposition (B).

C
D
B
D

C

- Sænk grebet (A) lige ned.

- Før tråden rundt om krogen (C).
- Før tråden hen foran nålen så tråden kan
sættes ind i trådføringen (D).
- Giv slip på grebet (A).

1

- Træk trådløkken gennem nåleøjet.

A

19

2
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A

B

20

C

4

3

DA

Overtrådsspænding

Overtrådsspænding
Normal trådspænding er "4".
For at øge overtrådspændingen skal der drejes
til et højere nummer.
For at løsne overtrådspændingen drejes til et
lavere nummer.
A. Normal trådspænding.
B. Overtrådsspændingen er for løs, drej til et
højere tal.
C. Overtrådsspændingen er for stram, drej til et
lavere tal.

sew&go 1 / 3 / 5

DA

Hent undertråden op

1. Hold i overtråden med venstre hånd.
Drej håndhjulet mod dig, så nålen går ned
og kommer op i topstilling igen.
Bemærk:
Hvis det er svært at hente undertråden, skal
du kontrollere, at tråden ikke sidder i
klemme i det hængslede dæksel eller det
aftagelige sybord.

1
2. Træk forsigtigt i overtråden, indtil
undertråden kommer op
gennemstingpladen.
3. Placer begge tråde bagud under trykfoden.

3

21

2

DA

Nål, stof, trådvalg

VEJLEDNING TIL VALG AF NÅL, STOF OG TRÅD
Nål

Stof

Tråd

9-11(65-75)

Lette tynde stoffer - bomuld, voile, silke, muslin, interlock, bomuldsstrik,
tricotage, jersey, crepe, vævet polyester, skjorte og bluse stoffer.

Tynd bomulds-, nylon eller polyestertråd.

12(80)

Mellemtykke stoffer - bomuld, satin, arbejdstøj, sejltøj, strikog tynd uld.

14(90)

Mellemtykke stoffer - bomuld,sejldug, uld, kraftig strik, frotte, denim.

16(100)

Tykke stoffer - canvas, uld, quiltning, denim, polstrede materialer (tynde til
mellemtykke).

De mest solgte tråde er mellemtykke og passer til
disse stoffer og nålestørelser.
For at opnå det bedste resultat sys med polyestertråd
i syntetiske materialer og bomuldstråd i natur materialer.
Brug altid samme type tråd i over- og undertråd.

18(110)

Kraftig uld, polstrede materialer, nogle skind og vinyl materialer.

Kraftig tråd. (Brug kraftigt trykfodstryk - stort nummer.)
(Brug højere sy-fods-tryk højere nummer)

VIGTIGT: Brug en nålestørrelse, der passer til tykkelsen på tråden og stoffet.
NÅL, STOFVALG
N ål
Forklaring

Stof

HA 1
15 1

Normal spids, let rund nål.
Størrelse fra tynd til tyk. 9 (65) til 18 (110)

Vævede natur materialer - uld, bomuld, silke, osv.
Anbefales ikke til strik.

15 1/
705H(SUK)

Mellemfin kuglespids nal. 9 (65) til 18 (110)

Vævede natur- og syntetiske materialer, polyesterblandinger.
Polyesterblandinger, polyesterstrik, interlock, tricotage, enkel og dobbel strik.
Kan bruges istedet for 15×1 til syning i alle materialer.

15 1/
705H(SUK)

Kuglespids nål 9 (65) til 18 (110)

Stik, Lycra, badetøj, elastik.

130 PCL

Skindnål. 12 (80) til 18 (110)

Læder, vinyl, polstring. (Efterlader små huller som normal tyk nål.)

22

Bemark:
1. Dobbeltnål kan bruges til både nytte- og pyntesømme.
2. Når der sys med dobbeltnål, skal stingbredden sættes til mindre end "3". (sew&go 5)
3. Europæiske nåle har betegnelsen 65, 70, 80 osv. Amerikanske og Japanske nåle har betegnelsen 9, 11, 12 osv.
4. Udskift nålen regelmæssigt (cirka efter hvert andet syarbejde) og / eller ved første trådbrud eller første gang et sting springes over.
5. Brug stabiliseringsmateriale ved fine eller strækbare stoffer.

sew&go 1 / 3 / 5

DA

1

Valg af søm

Hæv nålen til øverste stilling.
Drej derpå på søm-vælger-knappen for at
indstille til den ønskede søm.
Vælg ligesting med sømvalgsknappen "
" ". Stinglængden indstilles med
stinglængdeknappen.

" eller

Vælg zigzaksøm med sømvalgsknappen " ".
Stinglængden og stingbredden indstilles efter
matrialet.
For at anvende de andre sømme, stilles stilles
sømvælgeren på "S1", vælg den ønskede søm
med sømvælgerknappen og indstil
stingbredden med stinglengdeknappen (model
sew&go 5)

3

Se sømoversigt for følgende sømme.
S1

5
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S1

sew&go 1 / 3 / 5
Stingbreddeknap (sew&go 5)

DA
For 2-knaps model (sew&go 1/3)

Stinglængdeknap

4

24

1. Indstilling af stingbreddeknappen
Maximum zigzag bredde er "5"; men bredden
kan indstilles afhængig af søm. Bredden oges
ved at flytte zigzag knappen fra "0" - "5".
Stingbreddeknappen er også kontrol for
nålepostition af ligesøm. "0" er midtposition
og "5" er helt i venstre nåleposition. (sew&go
5)
2. Indstilling af stinglængdeknappen
Indstil sømvalgsknappen på zigzag.
Ved at dreje stinglængdeknappen mod "0" vil
zigzag stingene lægge sig tættere på
hinanden indtil stinglængdeknappen stilles på
"0". Pæne zigzag sting opnås som regel ved
"2.5" eller under.

1

2

Stingbreddeknap &
Stinglængdeknap

3

2

1

Stinglængdeknap

0.5

4

3

3

2

1

0.5

3. Stinglengdeknap for ligesøm
Ved syning af ligesøm, indstil sømvælgeren
på ligesøm. Drej stinglængdeknappen og
sømmene vil vil få minsket stinglængde dess
nærmere "0" du kommer. Ved højere tal "4"
vil stinglængden øges.
Generelt kan man sige, jo tykkere stof, desto
tykkere tråd og længere stinglængde. Vælg
kortere sting for tyndere stoffer eller ved
syning med tynde nåler eller tråd.

sew&go 1 / 3 / 5

DA

Syning af ligestingssøm

1. For at begynde syning skal du indstille
maskinen til ligestingssøm.

S1

2. Anbring stoffet under trykfoden, således at
stofkanten er tilpasset den ønskede linje på
stingpladen.
3. Sænk trykfodsløfteren, og træd derefter på
fodpedalen for at begynde at sy.

1

3
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sew&go 1 / 3 / 5

DA

A

Hæftning af søm (start og slut)

Begyndelse af en søm
Stoffet placeres ca. 1 cm fra kanten under
trykfoden. Tryk på tilbagesyningsknappen
(A) og sy baglæns ud til stoffets kant. Slip
tilbagesyningsknappen og fortsæt syningen
forlæns.
1. Afslutning af en søm
Tryk tilbagesyningsknappen (A) ned.
Sy et par sting baglæns.
Slip tilbagesyningstasten og sy lidt forlæns
igen.

1

2. Tag arbejdet ud af maskinen
Drej på håndhjulet i syretningen til nålen når
højeste position, løft trykfoden og tag
arbejdet ud ved at trække det bagud af
maskinen - væk fra dig selv.
3. Afskæring af trådende
Skær begge tråde på trådafskæreren der er
placeret på venstre side af lampehuset.

2

B
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sew&go 1 / 3 / 5
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Usynliog oplægning /
blindsøm

* Trykfod tilgengelig som ekstra tilbehør.
Stingbreddeknap

Stinglængdeknap
Til sømme, gardiner, trusser, nederdele osv.
Usynlig oplægning.
Usynlig oplægning i strækstof.
Indstil maskinen som vist.
Bemærk:
Det kræver nogen øvelse at opnå det bedste
resultat. Prøv altid først på et stykke stof, der
svarer til det du skal sy I.

2

3

a

Bemærk venligst:
Sew&go 1 har ikke "S1" markering på
stinglængdeknappen.
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b
1

1. Stoffet foldes som vist med vrangsiden opad.
2. Det foldede stof lægges under trykfoden.
Drej håndhjulet med hånden mod dig selv,
indtil nålen svinger helt over til venstre.
Nålen skal da lige nå at gå ned i folden på
stoffet. Hvis det ikke er tilfældet, skal
stingbredden justeres.
3. Indstil trykfodens "forerlinial" (a) ved at dreje
fingerskruen (b) så linialen lige når hen til
folden.
Sy langsomt ved at trykke let på igangsætteren.
Sørg for at stofkanten hele tiden forbliver i den
korrekte stilling op imod "føringslinialen".

sew&go 3 / 5

DA

Overlock sømme

* Trykfod tilgengelig som ekstra tilbehør.
Stingbreddeknap

Stinglængdeknap
Sømme, afkantning, synlig oplægning.
Indstil stinglængdeknappen til "S1".
Stingbredden kan justeres afhængig af
stofkvalitet-.
1. Stræk overlock: " "
Til tynde strikvarer, jersey, halskanter med rib.
2. Dobbel overlock: " "
Til tynde strikvarer, håndstrik og sømme.
Alle overlock sømme er anvendelige til syning,
kantafslutninger og synlig oplægning i en
arbejdsgang.
Ved afkantning skal nålen lige gå udover
stofkanten.
Vigtigt:
Brug en ny nål, kuglespidsnål eller stæknål!
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2

sew&go 1 / 3

DA
Stinglængdeknap

Påsyning af knapper

1. Stoppepladen indsættes.
Udskift trykfoden med knapisyningsfoden.
Syarbejdet lægges under foden.
Knappen lægges på den ønskede position
og trykfoden sænkes.
- Indstil sømvælgerknappen på " " og sy et
par hæftesting.
- Vælg zig-zag bredde så det passer til
afstanden mellem de to huller på knappen.
Drej på håndhjulet for at tjekke om nålen
går rigtigt ned I knappens to huller. Sy
herpå langsomt ca 10 sting.
- Vælg søm " " og afslut med et par
hæftesting.
2. Er det nødvendigt med en hals, lægges en
der stoppenål på knappen, sy derover.

1

3. Ved knapper med fire huller, sy de to forreste
huller, syarbejdet flyttes fremad og sy de to
bagerste huller.
Bemærk venligst:
Sew&go 1 har ikke "S1" markering på
stinglængdeknappen.

3
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2

sew&go 5

DA

Stingbreddeknap

Stinglængdeknap

Påsyning af knapper

1. Stoppepladen indsættes.
Udskift trykfoden med knapisyningsfoden.
Syarbejdet lægges under foden.
Knappen lægges på den ønskede position og
trykfoden sænkes.
- Sæt sømvælgerknappen på " " og sy et
par hæftesting.
- Sæt sømvælgerknappen på zig-zag " "
og justér sting bredden til 3-5 så det passer
til afstanden mellem de to huller på
knappen. Drej på håndhjulet for at tjekke
om nålen går rigtigt ned I knappens to
huller. Sy herpå langsomt ca 10 sting.
- Vælg søm " " og afslut med et par
hæftesting.
2. Er det nødvendigt med en hals, lægges en
der stoppenål på knappen, sy derover.

1

3. Ved knapper med fire huller, sy de to forreste
huller, syarbejdet flyttes fremad og sy de to
bagerste huller.
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For 2-knaps model
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Sy 4-trins knaphul

Forberedelse
- Fjern universalfoden, og sæt knaphulsfoden i.
- Mål knappens diameter og tykkelse og læg
0,3 cm for at sikre korrekt længde. Afmærk
knaphullet på stoffet. (a)
- Anbring stoffet under foden, så markeringen
på knaphulsfoden passer til startmarkeringen
på stoffet. Sænk foden, så midterlinjen på det
knaphul, der er markeret på stoffet, passer
med midten af knaphulsfoden. (b)

Stinglængdeknap

Juster stingenes tæthed ved at dreje på
stinglængdevælgeren i "
".
Bemærk: Stingtætheden er afhængig af stoffet.
Lav altid en syprøve af knaphullet i noget
overskydende stof.

3mm

(a)
(b)

1. Vælg "
" på sømvælgerknappen og sy et
par trenser.
2. Vælg "
" og sy den venstre af knaphullet.
3. Vælg same søm som i "
" og sy den
anden trense.
4. Vælg "
" og sy den højre side af knaphullet.
5. Brug en trensekniv og åben knaphullet ved at
skære fra begge sider og ind mod midten.
Tips :
- Overtråden kan løsnes for at opnå et bedre
resultat.
- Brug stabiliseringsmateriale ved fine eller
strækbare stoffer.

2

3

4

5

Bemærk venligst:
Sew&go 1 har ikke "S1" markering på
stinglængdeknappen.
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1

sew&go 5

DA

Stingbreddeknap

Det anbefales altid først at lave et test knaphul
på en prøvelap. Brug stabiliseringsmateriale,
især hvis der syes I tynde eller strækbare
stoffer.

Stinglængdeknap

3
4
H
PUS

2

1

1
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5

2

Sy 1-trins knaphul

3

4

Knaphul syning
Brug skrædderkridt til først at tegne knaphullet
in på stoffet, hvor det skal være.
Montér knaphulsfoden og indstil
sømvælgerknappen på " ".
St stinglængdeknappen på "
".
Sæt stingbreddeknappen på "5". Bredden skal
måske justeres, afhængigt af projektet. Lav
derfor først en sy-test for at afgøre det.
1. Træk knapholderen ud og sæt knappen I.
2. Sænk syfoden og afstem mærkerne på
foden med mærkerne på stoffet (Den
forreste trense syes først)
3. Sænk knaphulsarmen og skub den blidt
bagud. Samtidig holdes der let I overtråden
og maskinen startes.
4. Knaphullet syes I viste rækkefølge. Stop når
en runde er gjort.
5. Brug en trensekniv og åben knaphullet ved
at skære fra begge sider og ind mod midten.

Sew&go 1/3

DA
Sew&go 5

Knaphul i strækbare stoffer

Til knaphuller i elastiske stoffer anvendes med
fordel indlægstråd, som vist.
1. Montér knaphulsfoden og sæt indlægstråd
fast over bagenden,
2. Før indlægstrådens ender frem til forsiden af
syfoden og bind dem sammen midlertidigt.
3. Sænk syfoden og start med at sy.
4. Tilpas stingbredde og længde efter
indlægstråden
5. Efter afsluttet syning trækkes blidt i
indlægstråden og før trådene om på
vrangsiden og hæft.
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Lynlåse

Indstil maskinen som vist.
Stingbreddeknap

Stinglængdeknap
1. Placér stoffet ret mod ret. Sy en søm med
same sømrum som lynlåsens band og lav et
par hæftesting. Stinglængden øges til
maximum og spændingen til under 2.
Resten af sømlængden syes.
2. Stryg/pres stoffet for at åbne sømmen.
Placér lynlåsen med forsiden nedad ovenpå
sømrummet med tænderne liggende ovenpå
den syede linie. Lynlåsen ries nu på.

5mm
Bagud
syning

Ri-sting

4. Sy rundt om lynlåsen fra ret-siden og fjern
efterfølgende ri-stingene.

Ri-sting

Vrang-siden

1

34

3

Søm-rum

3. Lynlåsfoden isættes enten til højre eller
venstre, afhængig af hvilken side der skal
syes.

Vrang-siden

2

4

Bemærk venligst:
Sew&go 1 har ikke "S1" markering på
stinglængdeknappen.

sew&go 1 / 3 / 5

DA Sømfolder
* Trykfod tilgengelig som ekstra tilbehør.

Stingbreddeknap

Stinglængdeknap
Til oplægning i fine og vanskelige stoffer.
Indstil maskinen som vist.
1. Fold stoffet dobbelt ca. 3 mm (1/8") I
begyndelsen af sømmen. og sy 4-5 sting for
at hæfte. Træk trådene en smule bagud. Før
nålen ned i stoffet, hæv trykfoden og før
folden ind i sneglen på forden.
2. Træk stofkanten blidt imod dig og sænk
trykfoden. Begynd at sy og før stoffet I nd
isneglen ved at holde det oppe og en anelse
til venstre.
Bemærk venligst:
Sew&go 1 har ikke "S1" markering på
stinglængdeknappen.

2
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DA
Stinglængdeknap

3-punkts zig-zag

Til påsyning af blonde og elastik, stopning,
lapning og forstærkning af kanter.
Indstil maskinen som vist.
Placer lappen.
1. Stinglængden kan gøres mindre for at sy
meget tætte sting.
2. Ved lapning kan det være en fordel at
forstærke ved at bruge indlægsmateriale.
Stingtætheden kan indstilles ved at justere
stinglængden. Sy først ned midt langs
flangen og derefter ned langs begge sider,
idet stingene overlapper hinanden.
Afhangig af stofkvaliteten og flanges
størrelse sys 3 til 5 rækker.
Bemærk venligst:
Sew&go 1 har ikke "S1" markering på
stinglængdeknappen.
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2
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Stingbreddeknap

DA

Stinglængdeknap

3-dobbelt ligesøm/zigzag

1. Forstærket ligesøm
Til sømme med stor belastning.
Indstil stinglængden på "S1".
Maskinen syr to sting fremad og et sting
baglæns - hermed opnåes "den 3-dobbelte"
styrke.

1

Stingbreddeknap

Stinglængdeknap

2. 3-punkts zig zag
Til sømme med stor belastning, oplægning og
pyntesømme.
Indstil stillængden på "S1", og juster
stingbredden mellem "3" og "5". (sew&go 5)
3-punkts zig-zag er anvendelig i stoffer som
denmin, flojl osv.
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Vaffelsøm

Sømme, oplægning, T-shirts, undertøj, etc.
Stingbreddeknap

Stinglængdeknap
Indstil maskinen som vist.
Denne søm er anvendelig i alle slags jersey
såvel som vævede stoffer. (1)
Sy 1 cm (1/4") fra stofkanten og klip
overskydende stof af. (2)
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1

2
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DA

Stopning

* Trykfod tilgengelig som ekstra tilbehør.
Stingbreddeknap

Stinglængdeknap
Indstil maskinen som vist.
1. Stoppepladen indsættes som vist.
2. Fjern trykfodsholderen.
3. Sæt stoppefoden på trykfodsstangen.
Stangen (a) skal være lige bag ved nålens
møtrik (b). Tryk stoppefoden på plads og
stram skruen (c).
4. Sy først rundt om hullet (for at holde på
trådene). Første række: Sy altid fra venstre
mod højre. Drej syarbejdet en 1/4 omgang og
sy.
Det kan anbefales at bruge en
strømpestoppering for at opnå et bedre resultat
samt lette syarbejdet.

1

Bemærk venligst:
Sew&go 1 har ikke "S1" markering på
stinglængdeknappen.

a
b
c
4

3
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Nyttesømme

Indstil maskinen som vist.
Stingbreddeknap

Stinglængdeknap
1. Vari-overlock
Til dekorative kanter.
Passende til kantning af tynde, fine stoffer
samt strækbare stoffer. De længste sting
skal lige gå ud over kanten for at danne
muslinge effekten.
- Denne søm kræver en strammere
trådspænding end normalt.
- Placér stoffet under syfoden, så det syes
sammen med båndet på en sådan made, at at
stikkestingene er I sylinien og zigzag-stingene
syes lidt ud over den folded kant.
- Sy langsomt.
2. Rynkesøm
Til flade sammenstosninger, pasyning af
elastik, usynlig oplægning.
Sømmen kan bruges i faste, tykke stoffer.
3. Universalsøm
Til sømme, dækkeservietter og duge.
Rynkning med snor eller elastik.
Bemærk venligst:
Sew&go 1 har ikke "S1" markering på
stinglængdeknappen.
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Quiltning

* Trykfod tilgengelig som ekstra tilbehør.
Stinglængdeknap
Indstil maskinen som vist.
Sæt quiltningsføreren i trykfodsholderen og
indstil afstanden som ønsket.
Før stoffet over og sy rækker af sting med
føreren langs den foregående række sting.
Bemærk venligst:
Sew&go 1 har ikke "S1" markering på
stinglængdeknappen.
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Stingbreddeknap

sew&go 3 / 5
Stingbreddeknap

DA
Stinglængdeknap

Fagotsøm

Sømmen anvendes ved sammensyning af to
stof med en åbning imellem stofstykkerne.
- Fold stoftes kanter og ri kanterna fast på et
stykke tynt stablilisering, placeres med en
afstand på 4 mm fra hinanden.
- Sæt sømvælgeren som illustreret. Drej
stinglængdeknappen til "S1".
- Sy langs kanten , og før trådene let når
syningen startes.
* Sømmen bliver endnu mere dekorativ med en
tykkere sytråd

42

- Efter syning fjernes ristingene og papiret.
Afslut med at knytte trådenderne ved
sømmens begyndelse og slut.

sew&go 1 / 3 / 5

DA

Applikation

- Indstil stinglængden til ønsket længde.
Stinglængdeknap
- Indstil sømvælgerknappen som vist.
- Klip applikationsdelen ud og ri den fast på
stoffet.
- Sy langsomt rundt i kanten af
applikationsdelen.
- Klip overskydende materiale af, der ligger
udenfor stingene. Pas på ikke at klippe I selve
stingene.
- Fjern ritråden.
- Bind en knude på over og undertråd på
vrangen for at undgå de trevler.
Bemærk venligst:
Sew&go 1 har ikke "S1" markering på
stinglængdeknappen.
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Dobbeltnåle

* Dobbeltnåle tilgengelig som ekstra tilbehør.
Stingbreddeknap

Stinglængdeknap
- Indstil stinglængden til ønsket længde.
- Indstil sømvalgsknappen på " " eller " ".
Nål i midterposition.
- Vær opmærksom på at de to tråde, der
bruges, er af samme tykkelse. Der kan
bruges en eller to farver.
- Sæt dobbelnålen i på samme måde som en
enkeltnal. Den flade side skal vende væk fra
dig.
- Isæt den anden spolepind på toppen af
maskinen til brug for en trådrulle nr. 2. Følg
instruktionerne for normal trådning ved 1 nål.
Tråd til sidst begge nåle separate.
Bemærk venligst:
Når der sys med dobbeltnål er det vigtigt at sy
langsomt for at opnå det bedste resultat.
Bruges zig-zag vær sikker på at stingbredden
er mellem "0" og "3.0". Brug ikke dobbeltnal
med indstillinger over "3.0". (sew&go 5)
Brug kun tvillingenåle med maks. 2 mm afstand
(dvs. bernette delnummer 502020.62.91).
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Bemærk venligst:
Sew&go 1 har ikke "S1" markering på
stinglængdeknappen.

sew&go 1 / 3 / 5
Stinglængdeknap
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Monogrammer og broderi

Indstil maskinen som vist.
Fjern trykfoden og trykfodsholderen.
Montér stoppepladen.
Sænk syfodsløfteren før der startes med at sy.
Justér stingbredden i overensstemmelse med
størrelse af bogstaver eller design (kun muligt
på sew&go5)

Forberedelse til Monogrammer og Broderi *
- Tegn de ønskede bogstaver eller motiv på
retsiden af stoffet.
- Stræk stoffet i broderirammen så stramt som
muligt.
- Placer stoffet under nålen. Vær sikker på at
trykfodsstangen er i nederste position.
- Drej håndhjulet imod dig selv for at føre
undertråden op gennem stoffet. Sy et par
hæftesting i starten af sømmen.
- Rammen holdes bedst med begge hænders
tommel- og pegefingre.
* Broderiramme tilgengelig som ekstra tilbehør.
Bemærk venligst:
Sew&go 1 har ikke "S1" markering på
stinglængdeknappen.
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Monogrammer og broderi

Monogram
1. Sy, flyt rammen langsomt langs med
bogstavene med jævn hastighed.
2. Hæft med et par sting ved sidste bogstav.
Broderi
3. Sy en kontur langs motivet ved at bevæge
rammen.
4. Udfyld mønsterfladen fra designets kontur og
mod midten og derefter fra midten og ud til
konturen til designet er udfyldt. Sy tæt.
* Hurtige bevægelser giver lange sting og
langsomme bevægelser giver korte sting.

1

46

3

2

4

4

Afslut med et par sting for at hæfte sømmen.

sew&go 1 / 3 / 5
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Vedligeholdelse

Vigtigt:
Tag strømmen fra maskinen ved at tage stikket
ud af stikkontakten.
Stikket skal altid være taget ud af stikkontakten,
når du rengør maskinen.
Fjernelse af stingpladen:
Hæv nålen til højeste position.
Tag sybordet af og åben frontdækslet på
friarmen. Løsn de to skruer og fjern
stingpladen. (1)
Rengøring af transportøren:
Fjern undertrådsspolen, og rengør hele
området med den børste, der følger med
maskinen. (2)
Rensning og smøring af griberen:
Tag spolekapslen ud ved at holde i dens
klaphængsel og træk den ud fra gribebanen.
Tryk de to klinker (a) udad.
Fjern griberbanens dæksel (b) og griberen (c).
Rens først transportøren med en børste (2).
Rens derefter griberen med en blød klud (c),
griberbanen (d) og griberbanedækslet (b). Dryp
olie på punkt (d) (1 til 2 dråber) med
symaskineolie. Drej håndhjulet indtil
gribeføreren (e) står til venstre. Sæt griberen i
(c) og derefter gribebanedækslet (b), tryk de to
klinker tilbage (a) Sæt spolehuset tilbage og
sæt stingpladen på plads.

2

d
e

c

b
a

Vigtigt:
Stof, fnug og trådrester skal fjernes
regelmæssigt. Maskinen bør sendes til eftersyn
hos din symaskineforhandler med
regelmæssige intervaller.
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Fejlfindingsskema

Problem

Årsak

Retting

Overtråden ryker

1.Maskinen er ikke riktig trædd
2.Tråspenningen er for stram
3.Tråden er for tykk for nålen
4.Nålen er ikke satt ordentlig i
5.Tråden ligger rundt snellepinnen
6.Nålen er ødelagt

1.Træ maskinen på nytt
2.Minsk trådspenningen (lavere tall)
3.Velg en større nål
4.Ta ut og sett på plass igjen nålen (med flatsiden bakovervendt)
5.Ta ut snella og ordne tråden
6.Sett i ny nål

Undertråden
ryker

1.Spolehuset er ikke riktig satt inn
2.Spolehuset er ikke riktig trædd

1.Ta ut og sett på plass igjen spolehuset. Sjekk trådspenningen.
2.Sjekk spolen og spolehuset

Lager hoppesting

1.Nålen sitter ikke riktig i
2.Nålen er ødelagt
3.Feil nålstørrelse
4.Foten sitter ikke ordentlig

1.Ta ut og sett på plass igjen nålen
2.Sett i ny nål
3.Velg en nål som passer trådtykkelsen
4.Sjekk og sett på på nytt

Nålen brekker

1.Nålen er ødelagt
2.Nålen sitter ikke riktig i
3.Feil nåltykkelse for stoffet
4.Feil trykkfot

1.Sett i en ny nål
2.Ta ut og sett på plass igjen nålen
3.Velg en nål som passer tråden og stoffet
4.Velg riktig fot

Løse sting

1.Maskinen er feil trædd
2.Spolehuset er feil trædd
3.Nål/stoff/tråd i feil kombinasjon
4.Trådspenningen er feil

1.Sjekk træingen
2.Træ spolehuset som vist
3.Bytt til nål som passer
4.Rett på trådspenningen

Sømmene
snurper seg

1.Nålen er for tykk for stoffet
2.Stinglengden er feil
3.Trådspenningen er for stram
4.Stoffet bliver hullet

1.Velg en tynnere nål
2.Juster stinglengden
3.Løsne på trådspenningen
4.Brug stabiliseringsmateriale

Ujevne sting
Ujevn transport
av stoffet

1.Dårlig trådkvalitet
2.Spolehuset er feil trædd
3.Stoffet er blitt dratt i

1.Velg tråd med bedre kvalitet
2.Træ spolehuset som vist
3.Ikke dra i stoffet mens du syr, men la maskinen transportere stoffet

Maskinen bråker

1.Maskinen mangler smøring etc.
2.Lo eller olje har samlet seg i spole-huset eller på
nålstangen.
3.Olje av dårlig kvalitet er brukt
4.Nålen er ødelagt

1.Ta maskinen til forhandleren til en overhaling
2.Rens spolehuset og transportøren som vist
3.Ta maskinen til forhandleren til en overhaling
4.Sett i en ny nål

Maskinen sitter
fast

Det er trådoppsamling i spolehuset

Fjern overtråden og spolekapslen, drej med hånden håndhjulet
bagud og fremad, medens trådrester fjernes.
Smør som vist.
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