Bruksanvisning

KEEPING THE WORLD SEWING

TM

Denne overlock-maskinen til husholdningsbruk er utformet i henhold til IEC/EN/CSA C22.2 nr. 60335-1 og 60335-2-28 og
UL1594.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Les alle instruksjonene før du begynner å bruke denne overlock-maskinen.
Man må alltid følge grunnleggende forholdsregler når man bruker elektriske apparater, inkludert
følgende:
Oppbevar instruksjonene på et egnet sted i nærheten av maskinen. Pass på at du leverer dem videre
dersom maskinen blir gitt til en tredjepart.
Dette apparatet kan brukes av barn fra 13 år og oppover og av personer som har nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental kapasitet samt av personer som mangler erfaring og kunnskaper hvis noen
fører tilsyn med dem eller gir dem veiledning i hvordan de bruker apparatet på en sikker måte og de
forstår farene. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Barn som er 13 år eller
yngre skal ikke leke med maskinen. Maskinen skal ikke brukes av barn under 13 år.

ADVARSEL – Slik reduserer du faren for brannskade, brann, elektrisk støt og personskader:
•

•

En overlock-maskin bør aldri være uten tilsyn når støpselet er satt i. Stikkontakten som maskinen
er koblet til, skal være lett tilgjengelig. Ta alltid støpselet på overlock-maskinen ut av den elektriske
kontakten umiddelbart etter bruk og før du rengjør den, tar av deksler, smører eller ved enhver
annen vedlikeholdsjustering som nevnt i bruksanvisningen.
Ikke tillat at maskinen brukes som en leke. Vær spesielt påpasselig når overlock-maskinen brukes
av barn eller i nærheten av barn.
Maskinen må kun brukes til det den er ment til og som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk
kun tilbehør som er anbefalt av produsenten.
Bruk aldri overlock-maskinen hvis strømledning eller støpsel er skadet, hvis den ikke virker
skikkelig, hvis den har falt ned, eller er skadet, eller har falt ned i vann. Ta overlock-maskinen
til nærmeste autoriserte forhandler eller servicesenter for sjekk, reparasjon samt elektrisk eller
mekanisk justering.
Bruk aldri overlock-maskinen hvis noen av luftinntakene er tilstoppet. Hold maskinens og
fotpedalens ventilasjonsåpninger fri for opphopning av lo og støv.
Hold fingrene borte fra alle bevegelige deler. Vær spesielt varsom i nærheten av nålen.
Bruk alltid riktig stingplate. Bruk av feil plate kan få nålen til å brekke.
Ikke bruk bøyde nåler.
Ikke dra eller skyv stoffet mens du syr. Det kan bøye nålen og få den til å brekke.
Bruk vernebriller.
Slå av overlock-maskinen (“0”) mens du foretar justeringer i nærheten av nålen, for eksempel når
du trær nålen, bytter nål, bytter trykkfot osv.
Du må aldri slippe eller stikke ting inn i noen åpning.
Må ikke brukes utendørs.
Må ikke brukes i nærheten av aerosol-produkter (spray) eller der hvor oksygen administreres.
For å koble fra maskinen vrir du alle brytere til av-posisjon ("0") og drar deretter støpselet ut av
stikkontakten.
Ikke koble fra ved å dra i ledningen. For å koble fra, dra i støpselet, ikke i ledningen.

•

Fotpedalen brukes til å betjene maskinen. Ikke plasser andre gjenstander oppå fotpedalen.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ikke bruk maskinen hvis den er våt.

•

Hvis LED-lampen er skadet eller ødelagt, må den skiftes ut av produsenten eller et tilknyttet
serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at det oppstår farlige
situasjoner.
Hvis strømledningen til fotpedalen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller et tilknyttet
serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at det oppstår farlige
situasjoner.

•
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MASKINSPESIFIKASJONER
MODELL

Amber S|100

Antall tråder

2, 3 eller 4 tråder

Stingbredde for overkantsøm (maks)

7 mm (venstre nål)

Nål

Overlock-nål, type 2022

Stinglengde

1-5 mm

Syhastighet

Opptil 1300 sting per minutt
Bredde: 320 mm

Mål

Lengde: 385 mm
Høyde: 370 mm

Vekt

9 kg
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Regulator for trykkfotstrykk
Trådkniv
Trykkfotspak
LED-lampe
Stingplate
Trykkfot
Hjul for innstilling av kuttebredde ved overkantsøm
Arbeidsbord
Trådlederstang
Trådspenningskontroll for venstre overtråd
Trådspenningskontroll for høyre overtråd
Trådspenningskontroll for øvre griper
Trådspenningskontroll for nedre griper
Trådledere
Instruksjon til 2-tråds omformer

16.
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19.
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Itræingsdiagram
Avfallskurv
Fotpedal
Utløserspak
Utløserspak for trykkfot
Snelleskive
Kontrollhjul for differensialmating
Stinglengdehjul
Håndhjul
Kontakt for plugg
Lys- og strømbryter
Frontdeksel
Bevegelig kniv
Nedre griper
Øvre griper

Tilbehør
Delene som er oppført, følger med maskinen.
1. 2-tråds omformer
2. Stingfinger (B) (Stingfinger
(A) er allerede på maskinen
ved levering.)
3. Nåler
4. Lobørste
5. Skrutrekker (liten)
6. Mykt maskindeksel
7. Skrutrekker (stor)
8. Bevegelig kniv
9. Pinsett
10. Skiftenøkkel
11. Nett til trådsneller
12. Snelleskiver
13. Snelleholdere
14. Tilbehørsveske
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Klargjøre maskinen
1. Tørk av overflødig olje på stingplaten og
den nederste delen av maskinen.

2. FOTPEDAL

Skyv pluggen til fotpedalen inn i kontakten, og
koble strømledningen til strømuttaket.
Kontakt
3. STRØM-/LYSBRYTER

Maskinen vil ikke fungere med mindre strøm-/
lysbryteren er slått på. Den samme bryteren
styrer både strømmen til maskinen og lyset på
symaskinen.
Når du forlater maskinen uten tilsyn eller vedlikeholder maskinen, må du ta støpselet ut av
stikkontakten.

Strøm- og lysbryter

4. ÅPNE FRONTDEKSELET

Åpne frontdekselet ved å dra det til høyre og
ned mot deg.

5. ÅPNE ARBEIDSBORDET

Åpne arbeidsbordet ved å trekke utløserspaken
mot deg med høyre hånd og løfte fremre del
av trykkfoten opp med venstre hånd.

Arbeidsbord
Utløserspak
Frontdeksel

Merk: Den bevegelige delen foran på trykkfoten skal
beskytte fingrene dine mens du syr. Beskyttelsen er
vanligvis nede, men du kan løfte den et øyeblikk for å
sjekke kuttingen av stoffet.
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Klargjøre for itræing

Trådlederstang

Trekk opp trådlederstangen til høyeste punkt til du
hører et klikk.
Plasser trådsnellene på stifter og dra tråden bakfra og
forover gjennom trådlederne på stangen.
Trådlederne på stangen kan hjelpe til med å holde trådsnellene på plass når maskinen ikke er i bruk. Trykk
stangen ned, som vist nedenfor.

Trådlederstang
Trådleder
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Snellestoppere for vanlige
trådsneller
Snellestopper
Trådsnelle til husholdningsbruk

Kjegleformede sneller

Snelleskiver og snelleholdere for kjegler

Til store kjegler bruker du snelleholderne med
den brede enden øverst, og til små kjegler
bruker du de samme snelleholderne, men med
den smale enden øverst.

Snelleholder
Snelleskive

Tråden vikles av øverst
Nett til sneller

Polyestertråder eller tykke nylontråder kan
løsne fra snellen mens de vikles av. Bruk et nett
over snellen for å sørge for jevn mating av slike
tråder.

Nett

Nett

Vend opp

Spole
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Spole

Avfallskurv

Avfallskurven kan festes til maskinen, og den brukes til
å fange opp avklippet stoff mens du syr.
Når du er ferdig med arbeidet, fjerner du avfallskurven.

Festespor for kurv

Integrert sømføring

Den integrerte sømføringen hjelper deg med å sy i en
rett linje, enten du syr sømmer eller kanter. Stoffet er
plassert langs kanten av sømføringen. Sømføringen er
justerbar og kan stilles inn for ønsket sømmonn.

Trådkniv

Trådkniven er innebygd, på baksiden av frontdekselet.
Dra trådkjedet til baksiden og kutt overflødige tråder
med trådkniven, som vist i illustrasjonen.

Bytte trykkføtter

Pass på at nålen står i øverste stilling.
Hev trykkfotspaken.

Utløserspak for trykkfot

1. Trykk på trykkfotspaken for å fjerne foten.
2. Plasser ønsket trykkfot på stingplaten, og innrett den
etter nålhullene.
3. Senk trykkfotspaken og skyv utløserspaken slik at
trykkfotholderen klikkes fast foten.
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Skifte nål

Hev nålfestet til øverste stilling ved å dreie håndhjulet mot deg, men
la trykkfoten være nede. Løsne nålfesteskruen for å fjerne nålen og
sett inn den nye nålen med den flate siden vendt bort fra deg. Pass på
at den settes helt inn i nålfestet og stram skruen.

Nålfesteskruer

Flat side vendt bort fra deg

Oversikt over stoff, nål og tråd

Maskinen bruker overlock-nåler av type 2022. To 90/14-nåler, type 2022, står i ved levering.
I det medfølgende tilbehøret finner du tre 90/14-nåler til samt to 80/12-nåler.
Tynt stoff

Mellomtykt stoff

Tykt stoff

Strikket stoff

(musselin, krepp, nervøs silke (bomull, lin, lerret, ull, sateng (denim, tweed osv.)
osv.)
osv.)

Elastiske stoffer

Nåler

Nåler

Nåler

Nåler

Type 2022, str. 80/12

Type 2022, str. 80/12

Type 2022, str. 90/14

Type 2022, str. 80/12

Tråd

Tråd som passer til overlock-maskiner

Syntetiske tråder anbefales til vanlig overlock-søm. Polyestertråd er for eksempel godt egnet til ulike stofftyper.
MERK: Husk at nedre og øvre griper bruker omtrent dobbelt så mye tråd som nålene. Pass derfor på at du kjøper nok tråd til ditt bruk, særlig hvis du
benytter en spesialfarge.
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2. KLARGJØRING
Træ maskinen

Feil træing kan føre til at sting hoppes over, tråder ryker eller
andre problemer.

Når du skal træ nedre griper på nytt etter at tråden har røket,
må du først fjerne tråd fra nåløyet, og deretter træ den nedre
griperen på nytt. Slik hindrer du at trådene floker seg.

Prøv å lære deg riktig træing før du går videre til å sy prøvelapper.

Træ øvre griper

Maskinen må træs i rekkefølgen øvre griper – nedre griper –
nål.
Åpne frontdekselet og arbeidsbordet.
Hev nålen til øverste stilling ved å dreie håndhjulet mot deg, og
hev trykkfoten.

1. Før tråden gjennom trådlederne som vist i illustrasjonen.
2. Trekk overtråden gjennom sporet, mens du holder i tråden med
venstre hånd.
3. Trekk tråden gjennom trådlederen som vist i illustrasjonen.
4. Før tråden gjennom itræingsstrengen og øyet på griperen, og la
det være igjen en trådende på ca. 10 cm (4 tommer).

1

2

4
3
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Træ nedre griper
1.
2.
3.
4.

Før tråden gjennom trådlederen som vist i illustrasjonen.
Trekk den tråden gjennom trådspenningssporet. Hold i tråden med venstre hånd, og trekk ordentlig ned med høyre hånd.
Trekk tråden gjennom trådlederne som vist i illustrasjonen.
Før tråden gjennom øyet på nedre griper, og legg deretter tråden over øvre griper. Forsikre deg om at tråden er over den øvre
griperen (ikke under den), ellers syr ikke maskinen. La det være igjen en trådende på ca. 10 cm (4 tommer).

1

2

4
3
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Træ nålene
1. Før tråden gjennom trådlederen som vist i illustrasjonen.
2. Trekk trådene gjennom trådspenningssporene for overtråden. Hold i tråden med venstre hånd, og trekk ordentlig
ned med høyre hånd.
3. Trekk tråden gjennom trådlederne som vist i illustrasjonen.
4. Træ nålene forfra og bakover gjennom nåløyet, og trekk trådene til baksiden langs høyre side av trykkfoten. La det være
igjen en trådende på ca. 10 cm (4 tommer).

1

2

4

3
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Nyttige tips
Skifte trådsneller

Bruk fremgangsmåten under for å skifte trådsneller raskt.
1. Klipp av eksisterende tråder nær snellene.
Knytt fast de avklipte trådendene fra nye
sneller som vist i illustrasjonen.
2. Hev trykkfoten.
3. Senk nålfestet til laveste stilling ved å dreie
håndhjulet bort fra deg. Trekk forsiktig i de
eksisterende trådene til knutene har passert
gjennom nåløyet og øynene på griperne.

1

Klippe overtråden

Frynsete tråd kan gjøre det vanskelig å træ
nålen.
Trekk i tråden som passerer under trådkniven
og drei håndhjulet mot deg for å kutte enden
rett av, som vist i illustrasjonen.
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2

3

Teste overlock-sømmer

Fig. 1

Etter at du har trædd maskinen, syr du en prøvelapp med stoffet du planlegger å sy på. Følg fremgangsmåten nedenfor.

1. Når alle trådene ligger under trykkfoten, trekker du forsiktig alle trådene til venstre og senker
deretter trykkfoten. Drei håndhjulet mot deg noen
ganger for å se om det dannes ordentlige låsesting.

2. Start maskinen ved lav hastighet og før prøvelappen under trykkfoten ved å skyve den lett fremover. (Dette kan gjøres med trykkfoten senket på
de fleste stoffer, bortsett fra på tykke stoffer.)
Før stoffet lett, da maskinen fører stoffet
automatisk.

Fig. 2

3. Kontroller spenningen på trådene ved å sy en
prøvelapp. (se side 17).
4. Når du kommer til kanten av stoffet, fortsetter
du å sy med lav hastighet mens du forsiktig drar
stoffet mot baksiden, så det dannes ca. 5 til 6 cm (2
til 2,5 tommer) av ekstra låsesting uten stoff.
5. Klipp tråden med trådkniven på frontdekselet
eller med saks.

Fig. 3
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SØMINNSTILLINGER
Kombinasjon

Nålstill- Kutte-

Stin-

Antall

Sting-

2-tråds om- Trådspenning

Søm

ing

glengde tråder

finger

former

bredde

Venstre nål Høyre nål

2-tråds overlock-søm,

Øvre

Nedre

griper

griper

bred

Venstre

6

2,5

2

A

Ja

1

–

–

7

Høyre

6

2.5

2

B

Ja

---

1

---

8.5

Venstre

6

3.5

2

A

Ja

4

---

---

1

Høyre

6

3

2

B

Ja

---

4

---

5

2-tråds overlock-søm,
smal

2-tråds foldet overlock-søm, bred

2-tråds foldet overlock-søm, smal
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Kombinasjon

Nålstill- Kutte-

Stin-

Antall

Sting-

2-tråds om- Trådspenning

Søm

ing

glengde tråder

finger

former

bredde

Venstre nål Høyre nål

2-tråds rullekant

Øvre

Nedre

griper

griper

Høyre

6

2

2

Ingen

Ja

---

5

---

4

Høyre

4

2

2

Ingen

Ja

---

1

---

5

Venstre

6

2.5

2

A

Ja

1

---

---

5.5

Høyre

7

P

3

Ingen

Nei

---

4

3.5

5.5

2-tråds smal kant

2-tråds flatlock-søm

3-tråds picot-søm
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Kombinasjon

Nålstill-

Kutte-

Stin-

Antall

Sting-

2-tråds

Trådspenning

Søm

ing

bredde

glengde

tråder

finger

omformer Venstre Høyre
nål

3-tråds overlock-søm,

nål

Øvre

Nedre

griper

griper

bred

Venstre

6

3

3

A

Nei

4

---

4

3.5

Høyre

6

3

3

B

Nei

---

4

5

4

Høyre

5

3

3

B

---

0

4

9

Venstre &
Høyre

6

P

3

A

4

4

---

2

3-tråds overlock-søm,
smal

3-tråds flatlock-søm,
smal

Nei

3-tråds elastisk
overlock-søm
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Ja

Kombinasjon

Nålstill-

Kutte-

Stin-

Antall

Sting-

2-tråds

Trådspenning

Søm

ing

bredde

glengde

tråder

finger

omformer Venstre Høyre
nål

3-tråds rullekant

nål

Øvre

Nedre

griper

griper

Høyre

6

R

3

Ingen

Nei

---

4.5

3.5

4

Høyre

6

2

3

Ingen

Nei

---

4

4

0.5

Venstre

5

3

3

B

Nei

---

0

3.5

9

Venstre &
Høyre

6

3

4

A

Nei

4

4

4

4

3-tråds smal kant

3-tråds flatlock-søm,
bred

4-tråds overlock-søm
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3-tråds overlock-søm med én nål

Når du trær bare VENSTRE nål, produseres det en bredde på 7 mm, og når du trær bare HØYRE nål produseres det en bredde
på 3,8 mm.

Konvertere til bruk av to tråder

Du kan konvertere til å bruke to tråder, ved først å åpne frontdekselet og arbeidsbordet, og deretter heve nålen til øverste stilling
ved å dreie håndhjulet mot deg. Når du syr med to tråder, benyttes det bare én nål. Plasser derfor en nål i enten venstre eller høyre
nålstilling, avhengig av hvilken søm du planlegger å sy.
Legg den ubrukte nålen tilbake i nålpakken eller i tilbehørsvesken.
1. Trekk ut omformeren som vist i fig. 1.
2. Fest 2-tråds-omformeren til øvre griper som vist i fig. 2, fig. 3.
3. Når omformeren ikke brukes, skal den settes ordentlig inn i holderen, som vist i fig. 4.

Overlock-omformer for 2
tråder

1
2
Øvre
griper

Fig. 3

1

2

Fig. 2

1
2

Fig. 1

22

Fig. 4

Smal fald og rullefald, picot-søm
Smale kanter og rullekanter passer perfekt til tynne og fine stoffer som organsa, tynn bomull, silke osv.
Picot-sømmen kan brukes til å kaste over kanter på flortynne stoffer, rayon, musselin med mer.
Denne typen falder egner seg ikke til å brukes på tykke stoffer.
1. Hev trykkfoten.
2. Åpne frontdekselet og arbeidsbordet.
3. Bruk skrutrekker til å fjerne stingfingeren fra stingplaten, og legg den ordentlig på plass i frontdekselet som vist i illustrasjonen,
eller i tilbehørsvesken.
4. Still inn maskinen som vist på side 18.
MERK: S ett stingfingeren tilbake på plass når du er ferdig. Pass på at den settes ordentlig på plass, som vist i fig. 1. Når du har fjernet stingfingeren
fra maskinen, setter du den ordentlig inn i holderen på innsiden av maskindekselet, som vist i fig. 1, eller legg den i tilbehørsvesken.

Stingfinger

1

2

Tverrsnitt

Smal fald

Rullefald

Fig. 1

Picot-søm
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Justere trådspenningene
Øk spenningen

Når du dreier trådspenningshjulet mot et høyere tall, blir trådspenningen strammere.
Når du dreier trådspenningshjulet mot et lavere tall, blir trådspenningen løsere.
Test de ulike trådspenningene på en prøvelapp av stoffet du planlegger å bruke.

Reduser spenningen

Bruk av to tråder
Kun høyre

Tråd fra nedre
griper

Fig. 2

Tråden fra nedre griper
trukket til undersiden

Fig. 1

Tråd fra nedre
griper

Overtråd

Overside

Overtråden trukket
til oversiden

Tråd fra nedre
griper

Overtråd

Overside

Overtråd

Overside

Underside

Underside

Fig. 3

Underside

Reduser spenningen på overtråden

Øk spenningen på overtråden

Bruk av fire tråder
Kun høyre

Fig. 1
Tråd fra øvre griper

Tråd fra nedre Tråd fra høyre nål
griper
Tråd fra venstre nål

Tråd fra venstre nål
Overside

Underside

Tråd fra nedre
griper

Fig. 4

Venstre overtråd er løs og synlig på
undersiden av stoffet.

Tråd fra venstre nål

Underside

Øk trådspenningen for venstre nål og/eller reduser
trådspenningen for en av eller begge griperne.
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Underside

Overside

Øk trådspenningen for nedre griper og/eller
reduser trådspenningen for øvre griper

Fig. 5

Høyre overtråd er løs og synlig på
undersiden av stoffet.
Tråd fra øvre griper

Tråd fra nedre griper

Overside

Tråd fra nedre griper

Tråd fra venstre nål

Tråd fra øvre griper
Tråd fra
høyre nål

Tråd fra høyre nål

Underside

Øk trådspenningen for øvre griper og/eller
reduser trådspenningen for nedre griper

Fig. 3

Tråd fra øvre griper

Tråd fra øvre griper

Tråd fra høyre nål

Overside

Tråden fra nedre griper
trukket til oversiden

Fig. 2

Tråden fra øvre griper
trukket til oversiden

Tråd fra høyre nål
Tråd fra venstre
nål
Overside

Øk trådspenningen for høyre nål.

Tråd fra nedre griper

Underside

Justere stinglengden

Drei på stinglengdehjulet til ønsket lengde er angitt.
Jo høyere tall, jo lenger er stinget. Med dette hjulet kan stinglengden justeres fra 1 til 5 mm.

Justere kuttebredde ved overkantsøm

Juster kuttebredden ved overkantsøm fra 4 til 7mm ved ganske enkelt å vri på innstillingshjulet for kuttebredde i henhold
til stofftypen du bruker.
Standardbredden fra fabrikken er 6 mm.
Vri hjulet mot 5 hvis stoffkanten snurper seg når du syr.
(Fig. 1)
Vri det mot 7 hvis løkkene henger utfor kanten. (Fig. 2)

6

Hjul for innstilling
av kuttebredde ved
overkantsøm

Stinglengdehjul

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Stingfinger (B)

1

2

Tverrsnitt

Stingfinger (B)

Det kan danne seg løkker langs kanten når du syr på tynne stoffer med tre tråder (kun høyre nål) og hjulet for kuttebredde står på
4-5 (fig. 3). I slike tilfeller skifter du stingfingeren fra (A) til (B) for å lage en pen søm (fig. 4).
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Differensialmating

Differensialmatingen har to uavhengige transportører, én foran (A) og én bak (B).
Hver transportør har en individuell matemekanisme
som gjør det mulig å mate stoffet i ulike hastigheter.

B
A
Transportør for differensialmating

Positiv differensialmating

Når maskinen er stilt inn på positiv differensialmating, gjør den fremre transportøren (A) et lengre
slag enn den bakre transportøren (B).
Da samles stoffet under trykkfoten, og man unngår
at det vrir seg.

Positiv differensialmating

Negativ differensialmating

Når maskinen er stilt inn på negativ differensialmating, er gjør den fremre transportøren (A) et
kortere slag enn den bakre transportøren (B).
Da strekkes stoffet under trykkfoten, og man unngår at det rynker seg.

Negativ differensialmating
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Stille inn differensialmating
Still inn ved å ganske enkelt vri kontrollhjulet for differensialmating i ønsket retning i henhold til oversikten nedenfor.
Differensialmatingen kan justeres mellom 0.7 (negativ effekt) og 2 (positiv effekt). Disse innstillingene sørger for best mulig stoffmating.
Hjulet skal stilles på 1 ved vanlig søm.
Du kan tilbakestille hjulet også mens du syr.
EFFEKT OG
BRUK

TYPE STOFFMATING

Sømmer som
ikke vrir seg,
rynker

Positiv
differensialmating

INNSTILLING

MATEHASTIGHET
BAKRE: FREMRE

Kontrollhjul for differensialmating

1-2

Ingen differensialmating

Nøytral stoffmating

1

Rynkefrie sømmer

Negativ differensialmating

0,7 -1

Regulator for trykkfotstrykk

Øk

Trykkfotstrykket er riktig innstilt fra fabrikken, slik at du ikke trenger å
justere det for de fleste typer vanlig søm. Skulle justering likevel være nødvendig, vrir du regulatoren for trykkfotstrykket til et høyere tall for å øke
trykket eller til et lavere tall for å redusere det.

Reduser

Sy på ekstra tykke stoffer eller gjennom flere stofflag
På denne maskinen kan du sy overlock-søm på en rekke ulike stoffer, men
det anbefales at du strammer skruen som vist i illustrasjonen når du syr på
ekstra tykke stoffer eller gjennom flere stofflag. Åpne arbeidsbordet for å
justere det.
Løsne skruen når du syr på tynne til middels tykke stoffer eller vrir på hjulet
for innstilling av kuttebredde ved overkantsøm, ellers blir kanskje ikke stoffet ordentlig klippet.

Stramme

Løsne
Skrue

Maskinen er stilt inn for søm på stoffer av vanlig tykkelse ved levering.
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Grunnleggende teknikker
1. Når du kommer til kanten av stoffet, slutter du å sy med
nålen over stoffet.
2. Løft trykkfoten og dra forsiktig i trådkjedet slik at du kan
frigjøre stingfingeren.
3. Drei stoffet, senk trykkfoten og begynn å sy i den nye retningen. Fig. 1.
Fig. 1

MERK: Når du syr overlock-søm og klipper av stoffet samtidig, klipper du stoffet langs den nye sømlinjen i ca. 3 cm, før du dreier stoffet.
Fig. 2.

Klipp

Sy rundt buede kanter

Når du syr innvendige buer, fører du stoffet lett, med klippelinjen under fremre del av trykkfoten på høyre side (eller litt
til venstre). Press med venstre hånd ved punkt A i pilens retning, og press samtidig lett imot med høyre hånd, ved punkt B.
Fig.3.

Fig. 2

Når du syr utvendige kurver, plasserer du stoffet under trykkfoten på samme måte, men trykker i motsatte retninger. Fig. 4.

A

A
B

Fig. 3

Fjerne sting fra stoff du har sydd på

Fjern sting du allerede har sydd ved å kutte av overtråden(e)
med jevne mellomrom og dra ut trådene i griperne.
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B

Fig. 4

Overlock med innleggstråd

Overlock med innleggstråd kan brukes til å forsterke skulder-,
erme- eller sidesømmer, særlig når du syr elastiske klær. Du kan
også bruke strikkegarn i kontrasterende farger til å dekorere plagget ytterligere. Maskinen er utstyrt med en trykkfot som er utformet slik at den kan mate snoren eller garnet til venstre eller til
høyre for sikkerhetssømmen. Bruk følgende fremgangsmåte:

1

1. Plasser en "innleggssnor", for eksempel hekletråd i bomull,
kantsnor, ulltråd, strikkegarn eller strikk bak maskinens snellestift.
Før snoren gjennom snorleder (1) og (2), og deretter gjennom trådlederen for venstre nål (3). Se fig. 1.
2. Stikk snoren gjennom enten det fremre eller det bakre hullet i
trykkfoten (se figur 2 og 3 i diagrammet), og før den under og bak
foten.

2

3. Plasser stoffet som vanlig før du begynner å sy.
Begynn å sy med lav hastighet. Pass på at snoren mates riktig, og
øk hastigheten etter ønske.

3

Fig. 1

Ved montering av ermer fører du snoren gjennom hullet foran.
Pass på at den er festet mellom venstre og høyre overtråd når den
føres gjennom hullet. (Fig. 2).
Ved sammenføying av sidesømmer fører du snoren gjennom det
bakre hullet, og passer på at den følger høyre overtråd. (Fig. 3)

Fig. 3

Fig. 2

For å oppnå en dekorativ effekt kan du træ med kontrasterende
farger gjennom hullet foran eller bak, eller du kan føre snor eller
garn gjennom begge hullene om du ønsker det.
Hvis du vil lage en bølgete fald med innleggssnor (fig. 4), fører du
snoren gjennom det bakre hullet og starter RULLEFALD (se side
16).
Dette brukes til falder på skjørt o.l.

Fig. 4
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Dekorative effekter

I tillegg til vanlig overlock-søm som vi har beskrevet i disse
instruksjonene, kan du også bruke maskinen til å lage en rekke
andre dekorative elementer, som flatlock-søm, skjøtede sømmer, bieser eller lengder med dekorative bånd. Se nedenfor.

Fig. A

Dekorativ flatlock-søm med to tråder eller tre tråder
(flatsøm)

Brett stoffet langs linjen som skal bli flatlock-søm og sy over
den brettede kanten. Pass på at du ikke kutter i bretten. Fig. A.
Brett ut stoffet, trekk endene av trådene til undersiden og press
det flatt.
Sømmen ser enda penere ut hvis du bruker knapphulls-Twist
eller brodertråd i øvre griper.

Skjøtede sømmer med to eller tre tråder (flatsøm)

Legg to stoffstykker vrange mot vrange og sy overlock-søm
langs kanten. Brett ut og press.
Ved å bruke stoffer og tråder i ulike farger kan du skape en pen
"patchwork-effekt".

Sy bieser med tre tråder

Brett stoffet langs linjen der det skal sys bieser, og sy overlock-søm langs brettekanten. Pass på å ikke kutte i stoffet. (se
side 25). Trekk endene av trådene til undersiden og press.

Lage dekorativt bånd med tre tråder

Sy overlock-søm over en flettesnor. Hold i den med begge hender, og pass på at du ikke kutter i kanten. (se side 25).

MERK: Reduser trådspenningen ved bruk av tykkere dekorative tråder.
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Fig. B

Bruk av differensialmating
Se side 23-24, Differensialmating.

Ved hjelp av differensialmating skal stoffet folde seg eller vri
seg minst mulig. Den egner seg også svært godt når du syr rynkesøm.

1. Stoffet rynker seg

Dette forekommer gjerne når du syr på ikke-elastiske eller flortynne stoffer.
Still kontrollhjulet for differensialmating på under 1 for å oppnå
sømmer uten rynker.

Sømmer som ikke rynker seg eller vrir seg

2. Vridning

Dette forekommer gjerne når du syr på strikkede eller elastiske
stoffer.
Still kontrollhjulet for differensialmating på over 1 for å unngå
at sømmene vrir seg.

3. Rynkesøm

Med differensialmating er det enklere å lage rynker på tynne og
lette stoffer. Bruk funksjonen når du syr linninger, iføring av ermer, og rysjer osv.

Stoffet rynker seg

Still kontrollhjulet for differensialmating mellom 1.5 og 2 for å
oppnå best mulig rynkeeffekt til ditt bruk.
Det kan også være nyttig å øke spenningen på overtråden(e) og
forlenge stinglengden.

Viktig

Den nøyaktige justeringen avhenger av tykkelsen og elastisiteten
til stoffet. Selv stinglengden kan påvirke innstillingen. Jo lenger
stingene er, jo mer trekkes stoffet sammen.

Vridning

Husk å alltid sy en prøvelapp med stoffet du bruker, og finn de
beste innstillingene.

Rynkesøm
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3.VEDLIKEHOLD AV MASKINEN
Skifte ut den bevegelige kniven
Skift ut den bevegelige kniven på følgende måte hvis den blir sløv. Du finner en ekstra kniv i tilbehøret.
MERK: Du skal ikke behøve å skifte ut den fast kniven, som er laget av en særlig hard legering.
TREKK FØRST UT STØPSELET FRA STIKKONTAKTEN.

1. Løsne skruen og ta ut den bevegelige kniven.
2. Lukk arbeidsbordet. Senk drivarmen til kniven til laveste
posisjon ved å dreie håndhjulet mot deg. I denne posisjonen setter du på plass den nye kniven og fester
den med skruen. KONTROLLER AT KANTEN PÅ
DEN BEVEGELIGE KNIVEN ER PLASSERT
CIRKA 0,5 MM UNDER OVERFLATEN PÅ DEN
FASTE KNIVEN.

Skrue

Bevegelig kniv

0,5 mm

Koble ut den bevegelige kniven

Hvis du vil sy uten å kutte, åpner du arbeidsbordet og
kobler ut den bevegelige kniven ved å skyve knivens utløserknapp mot venstre og dreie den mot deg som vist
i illustrasjonen. Forsikre deg om at stoffkanten ikke er
bredere enn bredden du har valgt for overkantsømmen,
ellers kan nålen og øvre griper bli skadet.

Utløserknapp for kniv
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Rengjøring og smøring
Sørg for at maskinen alltid går jevnt ved å holde den ren og smurt til enhver tid.
KOBLE FØRST MASKINEN FRA STRØMTILFØRSELEN VED Å TREKKE STØPSELET UT AV STIKKONTAKTEN.
1. Åpne frontdekselet og arbeidsbordet. Bruk børsten som følger med og fjern støv og lo som har samlet seg.
2. Påfør noen dråper olje på stedene som pilene peker på.
BRUK ALLTID SYMASKINOLJE AV GOD KVALITET.

Børste

Olje
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4. SJEKKE PROBLEMER MED YTELSE
PROBLEM

Ujevne sting

MULIG ÅRSAK

LØSNING

1. Feil trådspenning(er).

1. Still inn trådspenningen(e) på nytt.

2. Feil nålstørrelse.

2. Velg riktig nålstørrelse til tråden og stoffet.

3. Feil træing.

3. Træ maskinen på nytt.

4. Man drar i stoffet.

4. Ikke dra i stoffet; før det lett.

5. Løs trykkfot.

5. Fest trykkfoten ordentlig.

1. Man drar i stoffet.
Nålen brekker

2. Feil nålstørrelse.
3. Feil innstilling av nålen.
4. Løs trykkfot.

Stoffet rynker seg

Vridning

Sting hoppes over

tråden og stoffet.
3. Still inn nålen på nytt.
4. Fest trykkfoten ordentlig.

1. Still inn trådspenningen(e) på nytt.

2. Bøyd eller butt nål.

2. Sett i ny nål.

3. Differensialmatingen er feil innstilt.

3. Still den på under 1.

Differensialmatingen er feil innstilt.

Still den på 1 eller på over 1.

1. Feil træing.

1. Træ maskinen på nytt.

2. Feil nålstørrelse.

2. Velg riktig nålstørrelse til tråden og stoffet.

3. Bøyd eller butt nål.

3. Sett i ny nål.

4. Feil innstilling av nålen.

4. Still inn nålen på nytt.

2. Bøyd nål.
3 . Tr å d s p e n n i n g e n ( e ) e r f o r
stram(me).
4. Feil innstilling av nålen.
5. Trådsnellen har floket seg.
6. Trådlederstangen er ikke trukket ut.
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2. Velg riktig nålstørrelse til

1. Feil trådspenning(er).

1. Feil træing.

Trådene ryker

1. Ikke dra i stoffet; før det lett.

1. Træ maskinen på nytt.
2. Sett i ny nål.
3. Still inn trådspenningen(e) på nytt.
4. Still inn nålen på nytt.
5. Løs opp flokene.
6. Trekk trådlederstangen helt ut.
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