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BELANGRIJK 

WAARSCHUWING!

GEVAAR!

Ter bescherming tegen brandwonden, brand, 
elektrische schokken en letsel van personen:
1. De machine mag niet worden gebruikt door 

kinderen jonger dan 8 jaar of door mensen 
met een lichamelijke, sensorische of geeste-
lijke beperking of met onvoldoende kennis of 
ervaring om de machine te bedienen. In dat 
geval mag de machine alleen worden 
gebruikt als de bediening ervan is toegelicht 
door degene die verantwoordelijk is voor de 
veiligheid.

2. De machine mag niet als speelgoed worden 
gebruikt. Voorzichtigheid is geboden wan-
neer deze machine door kinderen, in de 
nabijheid van kinderen of door mensen met 
een visuele beperking wordt gebruikt.

3. Deze machine mag alleen worden gebruikt 
voor het doel dat in deze handleiding wordt 
beschreven. Er mag alleen gebruik worden 
gemaakt van accessoires die door de fabri-
kant worden aanbevolen.

4. Er moet toezicht worden gehouden op kin-
deren om te voorkomen dat ze met de 
machine spelen.

5. Deze machine mag onder geen enkele voor-
waarde worden gebruikt wanneer de kabel 
of de stekker beschadigd is of wanneer de 
machine niet storingsvrij werkt, gevallen of 
beschadigd is of in het water is gevallen. 
Breng de machine naar een geautoriseerde 
dealer of een servicecentrum bij u in de 
buurt voor controle, reparatie of elektrische 
of mechanische kalibratie.De machine mag 
niet worden gebruikt wanneer de ventilatie-
openingen zijn geblokkeerd. Houd de venti-
latieopeningen en de naaivoet vrij van pluis-
jes, stof- en draadresten.

6. Houd uw vingers op voldoende afstand van 

Neem bij gebruik van een elektrisch apparaat 
beslist de volgende belangrijke veiligheidsvoor-
schriften in acht:
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u 
deze machine in gebruik neemt. 
Bewaar de handleiding op een geschikte plaats 
bij de machine of overhandig deze wanneer u de 
machine door iemand anders laat gebruiken. 
Koppel de machine altijd los van de netvoe-
ding wanneer u deze niet gebruikt of onbe-
heerd achterlaat. Trek hiervoor aan de stek-
ker. 

alle bewegende delen. Pas vooral op in de 
buurt van de naald van de naaimachine.

7. Gebruik altijd de juiste steekplaat. Bij gebruik 
van een verkeerde steekplaat kan de naald 
breken.

8. Gebruik geen kromme naalden.
9. Trek tijdens het naaien niet aan de stof en 

verschuif deze niet. Hierdoor kan de naald 
breken.

10. Schakel de machine altijd uit bij alle hande-
lingen binnen het bereik van de naald, zoals 
inrijgen of vervangen van de naald, inrijgen 
van de spoel of vervangen van de naaivoet 
(zet hiervoor de hoofdschakelaar op �"O").

11. Koppel de machine altijd los van de netvoe-
ding vóór reiniging en onderhoud, zoals bij 
het vervangen van het lampje of andere 
onderhoudswerkzaamheden die in deze 
handleiding worden beschreven (trek hier-
voor aan de stekker van het netsnoer). Rei-
niging en onderhoud mogen door kinderen 
alleen onder toezicht worden uitgevoerd.

12. Steek geen voorwerpen in de openingen 
van de machine en laat niets in de machine 
vallen.

13. Deze machine mag alleen in droge, veilige 
ruimten worden gebruikt. Gebruik de 
machine nooit in een vochtige of natte 
omgeving.

14. Gebruik de machine niet in de buurt van 
zuurstof- of drijfgasproducten (sprays).
Schakel de machine uit door de hoofdscha-
kelaar op �"O"� (Uit) te zetten en de stekker 
uit het stopcontact te trekken. Trek daarbij 
altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

15. Wanneer het netsnoer is beschadigd, moet 
het door de fabrikant, een verantwoordelijke 
servicemonteur of iemand met vergelijkbare 

Ter bescherming tegen elektrische schokken:
1. Laat de machine nooit onbeheerd achter 

terwijl deze op de netvoeding is aangeslo-
ten. 

2. Koppel de machine altijd onmiddellijk na 
gebruik of voordat u deze reinigt los van de 
netvoeding. 

3. LED-STRALING: Niet rechtstreeks met opti-
sche instrumenten bekijken. 
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Een dubbelgeïsoleerd product is uitgerust met 
twee isolatie-eenheden in plaats van een aar-
ding. Bij een dubbelgeïsoleerd product is geen 
aarding inbegrepen en mag deze ook niet wor-
den toegepast. Onderhoud van een dubbelgeïso-
leerd product vereist uiterste zorgvuldigheid en 
kennis van zaken en mag daarom alleen door 
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. 
Voor een dubbelgeïsoleerd product mogen alleen 
reserveonderdelen worden gebruikt die identiek 
zijn aan de onderdelen in het product. Een dub-
belgeïsoleerd product is met de woorden "DUB-
BELE ISOLATIE" OF "DUBBELGEÏSOLEERD" 
gemarkeerd. 
Het product kan ook met het symbool  zijn 
gemarkeerd. 

Alle rechten voorbehouden 
Om technische redenen en ten behoeve van de verbetering van 
het product kunnen te allen tijde en zonder voorgaande kennis-
geving wijzigingen in de uitrusting van de machine of de acces-
soires worden doorgevoerd. Ook kunnen accessoires per land 
verschillen. 

ONDERHOUD VAN DUB-
BELGEÏSOLEERDE PRO-
DUCTEN

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED!

kwalificaties worden vervangen om risico's 
te voorkomen.

16. Plaats geen voorwerpen op het voetpedaal.
17. Vervang het lampje altijd door een lampje 

van hetzelfde type.
18. De machine mag alleen in combinatie met 

een voetpedaal van type YC-485-EC-1 (100-
240 V) worden gebruikt.

19. Het geluidsdrukniveau is tijdens normaal 
gebruik lager dan 75 dB(A).

20. De machine wordt met dubbele isolatie gele-
verd (niet in de Verenigde Staten en Canada). 
Er mag alleen gebruik worden gemaakt van 
identieke reserveonderdelen. Neem de 
instructies voor onderhoud van dubbelge-
isoleerde producten in acht.

Dit product moet conform de nationale richtlijnen met betrekking tot elektrische/elektronische apparaten naar behoren 
bij het afval worden gedeponeerd of worden gerecycled. Neem bij twijfel contact op met een speciaalzaak voor meer 
informatie. (Alleen EU)

Alleen Europa:
Kinderen jonger dan 8 jaar en mensen met een lichamelijke, sensorische of geestelijke beperking of met onvoldoende kennis of 
ervaring om de machine te bedienen, mogen de machine alleen gebruiken onder toezicht en met aanwijzingen over veilig gebruik 
van het apparaat en alleen wanneer ze de mogelijke risico's hebben begrepen. Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed 
gebruiken. Reiniging en door gebruikers uit te voeren onderhoud mogen door kinderen alleen onder toezicht worden uitgevoerd. 

Buiten Europa (met uitzondering van de VS en Canada):
Mensen (en kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke beperking of met onvoldoende kennis of ervaring om de 
machine te bedienen, mogen de machine alleen gebruiken onder toezicht en met aanwijzingen over veilig gebruik van het appa-
raat door degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid. 

Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. 

OPMERKING:

Als de machine in een koude ruimte is opgeslagen, 
moet deze circa 1 uur vóór gebruik in een warme ruimte 
worden geplaatst. 

 WAARSCHUWING:

Deze machine is bedoeld voor gebruik door particulie-
ren. Bij intensief of commercieel gebruik is regelmatige 
reiniging en speciaal onderhoud vereist. 
Tekenen van slijtage als gevolg van intensief of com-
mercieel gebruik vallen niet automatisch onder de 
garantie, zelfs niet wanneer deze binnen de garantiepe-
riode optreden. De beslissing hoe in dergelijke gevallen 
wordt gehandeld, wordt uitsluitend genomen door lokale 
geautoriseerde servicemedewerkers. 
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ONDERDELEN VAN DE MACHINE
Onderdelen van de machine

 Toets Starten/stoppen

 Toets Achteruitnaaien

 Lade voor overzicht van steken

 Toets Automatisch afhechten

 Toets Naaldstopper omhoog/omlaag

 Toets Draadafsnijder

 Toets Tweelingnaald

 Snelheidsregelaar 

 Aanraakgevoelig toetsenpaneel

 Uitsparing voor tweede kloshouder

 Spoelstopper

 Spoelpen

 Draadgeleidingsschijf groot

 Kloshouder

 LCD-display

 Bovenste draadgeleider

 Instelwiel voor naaivoetdruk

 Draadhendel

 Instelwiel voor draadspanning

 Bovendeksel

 Draadafsnijder

 Inrijger

 Naaitafel (opbergvak voor accessoires)

 Naald

 Naaldbevestigingsschroef

 Drukknop voor naaivoethouder

 Steekplaat

 Spoelafdekklepje

 Ontgrendelingstoets voor spoelafdekklepje

 Transporteurhendel

 Vrije arm

 Knoopsgathendel

 Naaivoethendel

 Draagbeugel

 Handwiel

 Hoofdschakelaar

 Aansluiting voor voetpedaal

 Aansluiting voor netsnoer

 Voetpedaal

 Netsnoer*

 Balans

* Het meegeleverde netsnoer kan anders zijn dan in de afbeel-
ding. 

OPMERKING:

Houd bij het vervoeren van de machine met één hand de 
draagbeugel vast en gebruik de andere hand om de 
machine aan de onderkant te ondersteunen. 
Ontwerp en specificaties kunnen te allen tijde zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
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Aanschuiftafel
• Aanschuiftafel bevestigen
Trek de tafel weg van de machine. 

Trek de poten van de aanschuiftafel uit elkaar. 

Houd de naaitafel met beide handen vast en schuif deze voor-
zichtig naar rechts. 

• Hoogte van de naaitafel aanpassen
Draai de stelknoppen van de poten van de naaitafel met een 
schroevendraaier (optioneel). 

Standaardaccessoires
 Zigzagvoet: A (op de machine gemonteerd)

 Overlockvoet: C

 Ritsvoet: E

 Satijnsteekvoet: F

 Blindzoomvoet: G

Knoopaanzetvoet: T

 Open stikvoet: F2

 Knoopsgatenvoet: R

 Naaldenset

 Draadgeleidingsschijf (X 2) (groot) (1 op de machine 
gemonteerd)

 Draadgeleidingsschijf (X 2) (klein)

 Tweede kloshouder

 Spoelen (X 4) (1 op de machine gemonteerd)

 Schroevendraaier

 Borsteltje

 Tornmesje (knoopsgatenpons)

 Spoelgaasje

 Koffer

 Aanschuiftafel

De actuele versie van de bedieningshandleiding en veel andere 
informatie over naaien vindt u op onze website: http://www.
mybernette.com/accessories

• Stofkap
Instructies voor het naaien van uw eigen persoonlijke stofkap 
vindt u op: 

www.mybernette.com/cover
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Naaitafel en opbergvak voor accessoires
Met de naaitafel  wordt het naaioppervlak vergroot. Als u met 
de vrije arm wilt naaien, kunt u de naaitafel verwijderen. 

  Naaitafel
 Pen
 Opening

•	 Naaitafel verwijderen
Trek de naaitafel weg van de machine (zie afbeelding). 

•	 Naaitafel bevestigen
Schuif de naaitafel zo ver in de machine totdat deze vastklikt. 
Steek daarbij de pen  in de opening . 

•	 Opbergvak voor accessoires
Accessoires worden in de naaitafel bewaard. Open het opberg-
vak voor accessoires door de deksel los te trekken . 

  Opbergvak voor accessoires

Naaien met de vrije arm
Naaien met de vrije arm is handig voor het stoppen van sokken 
of het verstellen van knieën of ellebogen van kinderkleding. 

Overzicht van steken
Het overzicht van steken  wordt in de lade  onder in de 
naaimachine bewaard. 

 Lade voor overzicht van steken
 Overzicht van steken

Trek de lade met de vinger tot aan de aanslag naar buiten. Op 
de pagina's vindt u een overzicht van steken. 
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VOORBEREIDING
Aansluiting op de netvoeding
•	 Voetpedaal gebruiken
Schakel de hoofdschakelaar  uit. Sluit de stekker van het 
voetpedaal  op de bus van het voetpedaal  aan. Bevestig 
de kabelstekker  in de aansluiting voor het netsnoer . 
Steek de stekker  in het stopcontact . Schakel de hoofd-
schakelaar  in. Het voetpedaalpictogram  wordt weergege-
ven als het voetpedaal op de machine is aangesloten. 

 Hoofdschakelaar
 Stekker van voetpedaal
 Bus van voetpedaal
 Kabelstekker
 Aansluiting voor netsnoer
 Stekker
 Stopcontact
 Voetpedaalpictogram

  WAARSCHUWING:

Let tijdens gebruik goed op de naald en zorg ervoor dat 
u geen bewegende delen aanraakt, zoals de draadhen-
del, het handwiel of de naald. 
Schakel in de volgende gevallen altijd de hoofdschake-
laar uit en haal de stekker uit het stopcontact:
 - Wanneer u de machine onbeheerd achterlaat. 
 - Wanneer u onderdelen bevestigt of verwijdert. 
 - Wanneer u de machine reinigt. 
Plaats geen voorwerpen op het voetpedaal. 

Voordat u de naaimachine in gebruik neemt
Leg voordat u de naaimachine voor de eerste keer gebruikt een 
lapje stof onder de naaivoet en laat de machine een paar minu-
ten zonder draad lopen. Veeg de olie af die hierbij mogelijk vrij-
komt. 

•	 Toets Starten/stoppen gebruiken
Schakel de hoofdschakelaar  uit.

Bevestig de kabelstekker  in de aansluiting voor het netsnoer 
.

Steek de stekker  in het stopcontact .

Schakel de hoofdschakelaar  in.

 Hoofdschakelaar
 Kabelstekker
 Aansluiting voor netsnoer
 Stekker
 Stopcontact
 Toets Starten/stoppen

OPMERKING:

De toets Starten/stoppen werkt niet als het voetpedaal is 
aangesloten.

•	 Handleiding:
Het symbool "0" op een schakelaar geeft de positie "Uit" aan.

Voor apparaten met een gepoolde stekker (een van de pennen 
is breder dan de andere): Om het risico op een elektrische 
schok te verkleinen kan deze stekker maar op één manier in 
een gepoold stopcontact worden gestoken. 

Als dit niet mogelijk is, moet u door een gekwalificeerd elektri-
cien een geschikt stopcontact laten installeren. Er mogen geen 
wijzigingen in de stekker worden aangebracht (alleen VS en 
Canada).

*Op deze naaimachine wordt voetpedaalmodel YC-485EC-1 
gebruikt.
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Naaisnelheid regelen
•	 Snelheidsregelaar
Met de snelheidsregelaar kunt u de naaisnelheid naar behoefte 
aanpassen. 

Schuif de regelaar naar rechts voor een hogere naaisnelheid. 

Schuif de regelaar naar links voor een lagere naaisnelheid. 

•	 Voetpedaal
Druk het voetpedaal in om de machine te starten. 

Hoe dieper u het voetpedaal indrukt, hoe sneller de machine 
werkt. 

De maximale naaisnelheid is afhankelijk van de instelling van 
de snelheidsregelaar. 

OPMERKING:

Als de naaivoet in de hoogste positie staat, start de 
machine niet en knippert het naaivoetpictogram. Zet de 
naaivoet omlaag en druk het voetpedaal in. 
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•	 Toets Achteruitnaaien  

•	 Toets Automatisch afhechten Alle andere steken

•	 Toets Starten/stoppen  

Zet de naaivoethendel omlaag. 

Druk op de toets Starten/stoppen  om de machine te starten. 

De machine start en de eerste steken worden langzaam 
gemaakt. Vervolgens loopt de machine met de snelheid die u 
met de snelheidsregelaar hebt ingesteld. 

Druk opnieuw op de toets Starten/stoppen  om de machine 
te stoppen. 

OPMERKING:

De machine loopt langzaam zolang u de toets Starten/
stoppen  ingedrukt houdt. 
De toets Starten/stoppen  kan niet worden gebruikt als 
het voetpedaal op de machine is aangesloten. 
Als de naaivoet in de hoogste positie staat, start de 
machine niet en knippert het naaivoetpictogram . Zet 
de naaivoet omlaag en druk op de toets Starten/stoppen. 

Bedieningstoetsen van de machine

Modus 1 07

Modus 2 07, 11, 28, 29

Functie Pagina's 30, 46, 47

Modus 1 01, 02, 05, 06

Modus 2 01, 02, 05, 06, 13 

Modus 3 01, 59, 60

Functie Druk op de toets Automatisch afhechten  
om onmiddellijk paspelsteken te naaien. De 
machine stopt automatisch. 

Modus 1 01, 02, 05, 06

Modus 2 01, 02, 05, 06, 13

Modus 3 01, 59, 60

Achteruit-
naaien

Houd de toets Achteruitnaaien  ingedrukt.

Vooruit-
naaien

Laat de toets Achteruitnaaien  los.

Langzaam 
achteruit-
naaien 

Druk op de toets Starten/stoppen . De 
machine stopt. 

Houd de toets Achteruitnaaien  ingedrukt. 
De machine naait langzaam achteruit zo lang 
u de toets ingedrukt houdt.

Alle andere steken
Druk op de toets Achteruitnaaien  om onmiddellijk afhechtings-
steken te naaien. De machine stopt automatisch. 

Uitzondering zijn alle oogjes en knoopsgaten waarbij de toets 
Achteruitnaaien geen functie heeft. 

Druk op de toets Automatisch afhechten  om na het huidige 
steekpatroon een paspelsteek te naaien. 

De machine stopt automatisch. 
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•	 Toets Naaldstopper omhoog/omlaag
 

Druk op de toets Naaldstopper omhoog/omlaag  om de 
naald omhoog of omlaag te zetten. 

•	 Toets Draadafsnijder 

Druk op de toets Draadafsnijder  om de draden na het 
naaien af te knippen. 

Het pictogram Draadafsnijder knippert  terwijl de machine de 
draden afknipt. 

Na het afknippen kunt u met naaien doorgaan zonder dat u de 
spoeldraad eruit hoeft te trekken. 

Voor het automatisch afknippen van de draden na het naaien 
selecteert u het gewenste steekpatroon en drukt u vervolgens 
op de toets Draadafsnijder totdat het pictogram Draadafsnijder 
wordt weergegeven . 

De machine knipt de draden automatisch na de paspelsteek af 
en stopt vervolgens wanneer u op de toets Achteruitnaaien of 
de toets Automatisch afhechten drukt of wanneer u een 
patroon met een automatische paspelsteek hebt geprogram-
meerd. 

•	 Toets Tweelingnaald  
Druk op de toets Tweelingnaald  als u een tweelingnaald 
gebruikt. Het pictogram Tweelingnaald  wordt na activering 
weergegeven. 

Druk tweemaal op de toets Tweelingnaald als u wilt stoppen 
met naaien met de tweelingnaald. 

OPMERKING:

Als het pictogram Tweelingnaald knippert, werkt geen 
van de andere toetsen. Druk opnieuw op de toets Twee-
lingnaald. Instructies voor het naaien met een tweeling-
naald vindt u op pagina 54. 

OPMERKING:

Gebruik de draadafsnijder op het bovendeksel wanneer 
u met een garen met nummer 30 of een dikker garen 
werkt. 
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 Modustoets
Bij het inschakelen van de hoofdschakelaar wordt de modus 
voor het direct selecteren van een steekpatroon (modus 1) 
automatisch vastgelegd. 

Druk op de modustoets om een andere modus te activeren. Zie 
pagina 24. 

 Verwijdertoets
Druk op de verwijdertoets om de opgeslagen steekpatronen te 
verwijderen. 

Houd de verwijdertoets ingedrukt tot een geluidssignaal klinkt, 
als u alle opgeslagen steekpatronen wilt verwijderen. Zie 
pagina 62. 

 Spiegelbeeldtoets
Druk op de spiegelbeeldtoets om het geselecteerde steekpa-
troon horizontaal te spiegelen. Zie pagina 58. 

 Geheugentoets
Druk op de geheugentoets om het geselecteerde steekpatroon 
in het geheugen op te slaan. Zie pagina 56. 

 Nummertoetsen (zie pagina 24)
 • Direct een steekpatroon selecteren

Hier kunt u de steekpatronen van 01 t/m 10 in modus 1 direct 
selecteren (modus voor het direct selecteren van een steekpa-
troon). 

 • Numeriek steekpatroon selecteren

Voer een patroonnummer van twee posities in om het gewenste 
steekpatroon in modus 2 t/m 6 te selecteren. 

 Toets voor steekbreedte
Druk op  of  om de steekbreedte te wijzigen. Zie pagina's 
29, 32. 

 Toets voor steeklengte
Druk op  of  om de steeklengte te wijzigen. Zie pagina 29.

 Cursor
Gebruik  of  om de cursor te verplaatsen of om de steek-
combinatie te controleren of te bewerken. Zie pagina 62. 

Aanraakgevoelig toetsenpaneel

LCD-display
In de LCD-display wordt bij het inschakelen van de machine de 
volgende informatie weergegeven. 

 Steekpatroon
 Modus 
 Nummer van het steekpatroon 
 Type naaivoet 
 Steekbreedte 
 Steeklengte
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Naaivoethouder verwijderen of bevestigen

•	 Naaivoethouder verwijderen
Verwijder de stelschroef door deze met een schroeven-
draaier tegen de klok in te draaien. 

•	 Naaivoethouder bevestigen
Houd het gat in de naaivoethouder tegenover het 
schroefgat in de voetstang. 

Bevestig de stelschroef in het gat. 

Draai de stelschroef vast door deze met een schroeven-
draaier met de klok mee te draaien. 

 Stelschroef
 Naaivoethouder
 Opening
 Schroefgat

  VOORZICHTIG:

Schakel de hoofdschakelaar uit voordat u de naai-
voethouder verwijdert of bevestigt. 

Naaivoet vervangen

•	 Naaivoet verwijderen
Draai het handwiel tegen de klok in om de naald in de hoogste 
positie te zetten. Zet de naaivoet omhoog en duw op de hendel 
aan de achterkant van de naaivoethouder. 

 Hendel

•	 Naaivoet bevestigen
Positioneer de gewenste naaivoet zodanig dat de pen op de 
voet direct onder de gleuf van de naaivoethouder is gericht. 

Zet de naaivoethendel omlaag om de voet te vergrendelen. 

 Gleuf
 Pen

  VOORZICHTIG:

Schakel de hoofdschakelaar uit voordat u de voet ver-
vangt. Gebruik altijd een voet die geschikt is voor het 
geselecteerde steekpatroon. 
Bij gebruik van een verkeerde voet kan de naald breken. 
Elke voet is met een identificatieletter gemarkeerd. 

 Identificatieletter
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Naaivoethendel
Met de naaivoethendel zet u de naaivoet omhoog en omlaag. 

Het is mogelijk om de naaivoet circa 0,6 cm (1/4˝) boven de 
normale hoge positie zetten, zodat u deze eenvoudig kunt ver-
wijderen of zware stoffen gemakkelijker onder de voet kunt 
plaatsen. 

 Naaivoethendel
 Normale hoge positie
 Hoogste positie

Instelwiel voor naaivoetdruk
Het instelwiel voor de naaivoetdruk moet voor normale naaibe-
werkingen op "6" worden gezet. 

Gebruik voor applicaties, ajourwerk, aanhechten en stikwerk 
een druk tussen "3" en "6". 

Gebruik voor het naaien van chiffon, kant, organza en andere 
dunne stoffen een druk tussen "1" en "3". 

Ook voor velours en gebreide weefsels die zeer elastisch zijn, 
moet u mogelijk de instelling "1" gebruiken. 

Draai het instelwiel voor de naaivoetdruk  naar het gewenste 
nummer. 

 Instelwiel voor naaivoetdruk

Transporteur omlaag of omhoog zetten
De hendel van de transporteur bevindt zich onder het bed van 
de vrije arme aan de achterkant van de machine. 

Druk de hendel in de richting van de pijl om de transporteur 
omlaag te zetten . 

 

Druk de hendel in de richting van pijl  (zie afbeelding) en 
draai het handwiel tegen de klok in  om de transporteur 
omhoog te zetten. 

Voor normaal naaien moet de transporteur zich in de hoogste 
positie bevinden. 
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Stof Garen Naald

Dun

Linon

Georgette

Tricot

Organza

Crêpe

Zijde nr. 80-100

Katoen nr. 80-100

Synthetisch nr. 
80-100

Nr. 9/65-11/75

Naald met 
blauwe kolk

Middel-
zwaar

Linnen

Jersey

Los gewe-
ven

Fleece

Zijde nr. 50

Katoen nr. 50-80

Synthetisch nr. 
50-80

Nr. 11/75-14/90

Dik

Denim

Tweed

Wol

Gewat-
teerde stof

Zijde nr. 30-50

Katoen nr. 40-50

Synthetisch nr. 
40-50

Nr. 14/90-
16/100

Tabel	met	stoffen	en	naalden
 • Gebruik voor gangbaar naaiwerk naalden met een grootte 

van 11/75 of 14/90. 

 • Gebruik voor dunne stoffen fijn garen en een dunne naald 
om te voorkomen dat de stof beschadigd raakt. 

 • Voor dikke stoffen is een naald nodig die voldoende groot 
is om de stof te doorboren zonder dat de naalddraad gaat 
rafelen. 

 • Test de naaldgrootte altijd op een proeflapje van de stof 
die u voor het naaiwerk wilt gebruiken. 

 • Doorgaans moet u voor de naald en de spoel hetzelfde 
garen gebruiken. 

 • Gebruik een naald met blauwe kolk bij het naaien van 
elastische stoffen, heel dunne stoffen en synthetische 
stoffen. De naald met de blauwe kolk is een effectief hulp-
middel om verkeerde steken te voorkomen. 

OPMERKING:

1 x tweelingnaald, 1 x naald met blauwe kolk (nr. 11/75), 
2 x naald nr. 11/75 en 1 x naald nr. 14/90 maken deel uit van de naaldenset. 
Voor een optimaal resultaat wordt gebruik van Organ-naalden aanbevolen.

Naald vervangen

  Schakel de hoofdschakelaar uit.  Draai het hand-
wiel tegen de klok in om de naald in de hoogste positie te 
zetten en zet de naaivoet omlaag. Verwijder de naaldbe-
vestigingsschroef  door deze tegen de klok in te 
draaien. Verwijder de naald uit de naaldklem . 

 Plaats een nieuwe naald in de klem  en zorg ervoor dat 
de vlakke kant van de naald naar achteren wijst. Bij het 
plaatsen van de naald in de naaldklem  moet u deze zo 
ver mogelijk naar boven duwen. Zet de naaldbevestigings-
schroef  vast door deze met de klok mee te draaien. 

 Controleer of de naald recht is door deze met de platte 
kant op een vlakke ondergrond te leggen, zoals een 
steekplaat, glazen plaat, enzovoort. De afstand tussen de 
naald en de vlakke ondergrond moet overal gelijk zijn. 
Gebruik nooit een verbogen of stompe naald. Met een 
beschadigde naald kunnen gebreide artikelen, fijne zijde 
en met zijde vergelijkbare stoffen gaan rafelen of ladde-
ren. 

 Naaldbevestigingsschroef
 Naaldklem

  VOORZICHTIG:

Schakel de hoofdschakelaar uit voordat u de naald ver-
vangt. 
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Tweede kloshouder
De tweede kloshouder dient voor het opwinden van spoelen 
zonder dat daarvoor de machine hoeft te worden uitgeregen. 

Plaats de tweede kloshouder in de uitsparing. 

De tweede kloshouder moet in de richting van de spanning-
schijf van de spoelwinder wijzen. 

Trek de draad van het klosje en leg deze zoals afgebeeld om 
de spanningschijf van de spoelwinder. 

 Tweede kloshouder
 Uitsparing voor tweede kloshouder
 Spanningschijf van spoelwinder

Spoel opwinden en plaatsen
•	 Spoel verwijderen
Schuif de ontgrendelingstoets van het afdekklepje van de grij-
per voorzichtig naar rechts en verwijder het afdekklepje. 

Verwijder de spoel. 

 Ontgrendelingstoets van afdekklepje van grijper
 Afdekklepje van grijper
 Spoel

OPMERKING:

Gebruik de kunststof spoel "J" voor de horizontale grijper 
(gemarkeerd met "J ). Bij gebruik van andere spoelen, 
bijvoorbeeld een vooraf opgewonden papieren spoel, 
worden steken mogelijk niet correct gemaakt of kan het 
spoelhuis beschadigd raken. 

•	 Klos plaatsen

Horizontale kloshouder
Zet de kloshouder omhoog. Zet een klosje garen op de klos-
houder. 

Bevestig de grote draadgeleidingsschijf en duw het klosje 
garen tegen de houder. 

 Kloshouder
 Klosje garen
 Grote draadgeleidingsschijf
 Houder

De kleine draadgeleidingsschijf wordt gebruikt voor smalle of 
kleine klosjes garen. 

 Kleine draadgeleidingsschijf

•	 Spoelgaasje
Polyester- of dikker nylondraad gaat bij het afwikkelen losser 
zitten. Schuif het spoelgaasje over de spoel zodat de draad 
gelijkmatig wordt afgewikkeld.
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•	 Spoel opwinden

OPMERKING:

Zet de snelheidsregelaar in de positie voor de snelste 
spoelopwinding. 

 Trek de draad van het klosje en leg deze zoals afgebeeld 
om de spanningschijf van de spoelwinder. 

 Spanningschijf van spoelwinder

 Geleid de draad van binnen naar buiten door de opening in 
de spoel. 

 Zet de spoel op de spoelpen. 

 Druk de spoel naar rechts.     
In de LCD-display wordt het spoelpictogram weergegeven. 

 Spoelpictogram

 Houd het vrije uiteinde van de draad vast met de hand en 
start de machine. Zet de machine stil zodra een paar lagen 
zijn opgewonden en knip de draad bij de opening in de 
spoel af. 

 Start de machine. Als de spoel volledig is opgewonden, 
wordt de procedure automatisch gestopt. Stop de machine 
en zet de spoel weer in de oorspronkelijke positie. Schuif 
hiervoor de spoelpen naar links. Knip de draad af zoals in 
de afbeelding. 

OPMERKING:

Om veiligheidsredenen stopt de machine
automatisch 1,5 minuten nadat is begonnen met het 
opwinden van de spoel. 

 Verwijder de spoel. Knip de draad af zoals in de afbeelding. 
 Zet de snelheidsregelaar weer in de oorspronkelijke positie. 
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•	 Spoel plaatsen

 Plaats een spoel in het spoelhuis. Controleer of de draad 
tegen de klok in wordt afgewikkeld. 

  Uiteinde van draad

 Voer de draad door de eerste inkeping  aan de voorkant 
van het spoelhuis. 

 Uitsparing

 Trek de draad naar links en laat deze daarbij tussen de 
spanningsveren glijden. 

 Trek voorzichtig verder aan de draad totdat deze in de 
tweede inkeping glijdt . Trek een draad met een lengte 
van circa 15 cm (6˝) eruit. 

 Uitsparing

 Bevestig het afdekklepje van de grijper. Controleer de 
inrijging. Kijk hiervoor naar het diagram  op het afdek-
klepje van de grijper. 

 Inrijgdiagram
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 Trek het uiteinde van de draad om de bovenste draadge-
leider. 

Machine inrijgen

•	 Machine inrijgen

  VOORZICHTIG:

Schakel de hoofdschakelaar uit voordat u machine inrijgt. 

 Houd de draad bij het klosje garen vast  en trek het uit-
einde van de draad om de veerhouder . 

 Klosje garen
 Veerhouder

 Trek de draad strak omhoog en van rechts naar links door 
de draadhendel en omlaag door het oogje van de draad-
hendel. 

 Geleid de draad om de onderste draadgeleider. Geleid de 
draad achter de draadgeleider van de naaldstang aan de 
linkerkant. 

 Rijg de draad van voor naar achter door de naald of 
gebruik de inrijger. 

Zet de naaivoet weer omhoog. Druk op de toets Naaldstopper 
omhoog/omlaag  om de draadhendel in de hoogste positie te 
zetten. 

 Toets Naaldstopper omhoog/omlaag
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OPMERKING:

De inrijger kan voor naalden nr. 11 tot nr. 16 of voor een 
naald met een blauwe kolk worden gebruikt. Draad met 
een grootte van 50 tot 90 wordt aanbevolen. 
De inrijger kan niet voor een tweelingnaald worden 
gebruikt. 

•	 Inrijger

 Trek de draad van geleider (a)  naar geleider (b)  en 
onder de grijper . Trek de draad langs de rechterkant van 
de geleider (b)  omhoog en laat deze tussen geleider (b) 
en plaatje glijden. 

 Grijper
 Geleider (a)
 Geleider (b)
 Plaatje

 Zet de knop in de richting van de pijl omhoog zodat de lus 
van de draad door de naald wordt getrokken. 

 Trek de draad door het oog van de naald. 

  VOORZICHTIG:

Schakel de hoofdschakelaar uit wanneer u de inrijger 
gebruikt. 

 Zet de naaivoet omlaag. Zet de naald in de hoogste 
positie. Trek de knop van de inrijger  zo ver mogelijk 
omlaag. De grijper wordt van achteren door het oog van de 
naald geleid. 

  Knop
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•	 Spoeldraad omhooghalen
 Zet de naaivoet omhoog. Houd de naalddraad met de 

linkerhand losjes vast. 

 Druk de toets Naaldstopper omhoog/omlaag  tweemaal 
in om de naald omlaag en omhoog te zetten en de spoel-
draad omhoog te halen. 

 Toets Naaldstopper omhoog/omlaag

 Trek 10 tot 15 cm ( 4˝ tot 6˝) van beide draden naar achte-
ren en onder de naaivoet door. 
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Steekpatroon selecteren

•	 Modus 1 
De volgende steekpatronen kunnen direct door het indrukken 
van de steekpatroontoetsen  worden geselecteerd. 

Modus 2 – 6
Voor selectie van steekpatronen in de modi 2 t/m 6 moet u eerst 
met behulp van de modustoets  de gewenste modus selecte-
ren. Telkens wanneer u op de modustoets drukt, wordt links in 
het scherm een andere map  weergegeven en wordt de 
modus als volgt gewijzigd: 

Modus 1: Direct een steekpatroon selecteren

Modus 2: Basissteekpatronen selecteren

Modus 3: Decoratieve steekpatronen selecteren

Modus 4: Nummers en letters selecteren

Modus 5: Europese letters met een accentteken  
    selecteren

Modus 6: Russische (Cyrillische) letters selecteren

Het nummer op de map  geeft het geselecteerde modusnum-
mer aan. Informatie over de modi van deze naaimachine en de 
steekpatronen die hiervoor beschikbaar zijn, vindt u in het over-
zicht van steken in de lade of de stekenreferentie op pagina 70. 

Voer de twee posities van het nummer van het gewenste steek-
patoon met de betreffende nummertoets in. 

Voorbeeld:  Selectie van steekpatroon 54 in modus 3

Voorbeeld: Selectie van steekpatroon 4 in modus 1

 Bij het inschakelen van de hoofdschakelaar wordt de 
modus voor het direct selecteren van een steekpatroon 
(modus 1) automatisch vastgelegd. 

 Druk op steekpatroontoets 4 om steekpatroon 4 te selecte-
ren. Nu is steekpatroon 4 in modus 1 geselecteerd. 

  Schakel de hoofdschakelaar in. Druk tweemaal op de 
modustoets om modus 3 te selecteren. 

 Druk op de nummertoets op het aanrakingsgevoelige toet-
senpaneel. Druk eerst op toets 5 en vervolgens op toets 4. 

 Nu is steekpatroon 54 in modus 3 geselecteerd. 

01 2 3 4 5 6 7 8 9
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Instelmodus
Als u de instelmodus wilt activeren, houdt u de geheugentoets 
ingedrukt en schakelt u de hoofdschakelaar in totdat het beeld-
scherm voor de instelmodus wordt weergegeven. 

In deze modus kunt u de volgende functies voor de machine 
definiëren. 

•	 Geluidssignaal instellen
Met deze instelling kunt u het geluidssignaal in- of uitschakelen. 
Standaard is het geluidssignaal ingeschakeld. 

 Activeer de instelmodus. 
 Druk op de cursortoets om het geluidssignaal uit te schake-

len. In de display knippert "oF". Druk op de geheugentoets 
om het geluidssignaal uit te schakelen. 

* Het waarschuwingssignaal kan niet worden uitgeschakeld. 

•	 Positie	van	de	naaldstopper	definitief	instellen
U kunt definiëren of de naaldstopper bij het stoppen van de 
machine omhoog of omlaag staat. 

 Activeer de instelmodus. Druk op de modustoets om naar 
de instelling van de toets Naaldstopper omhoog/omlaag te 
gaan. 

 De standaardinstelling voor de positie van de naaldstopper 
is "dn" (omlaag). Druk op de cursortoets om de naaldpositie 
te wijzigen. In de display knippert "UP" (omhoog). Druk op 
de geheugentoets om de positie van de naaldstopper in 
"UP" te wijzigen. Naaldpositie aanpassen

Als u vermoedt dat de toetssensor afwijkt van de werkelijke toet-
spositie, kunt u de toetspositie aanpassen. 

•	 Timer voor automatisch uitschakelen
De machine wordt uitgeschakeld wanneer deze niet wordt 
gebruikt gedurende de periode die via deze timer wordt vastge-
legd. 

Met de timer voor automatisch uitschakelen kunt u een periode 
tussen 1 en 12 uur instellen. 

Standaard is de timer voor automatisch uitschakelen ingesteld 
op 7 uur. Dit wordt aangegeven met het cijfer 07 op de display. 

 Activeer de instelmodus. Druk tweemaal op de modustoets 
om naar de instelling van de timer voor automatisch uit-
schakelen te gaan. 

 Druk op de cursortoets om een hogere of lagere waarde in 
te stellen. Houd de cursortoets ingedrukt totdat het woord 
"oFF" in de display verschijnt, om de timer te deactiveren. 

 Druk op de geheugentoets om de wijzigingen toe te pas-
sen. 

OPMERKING:

De timer voor automatisch uitschakelen is beschikbaar in 
EU-landen en in een aantal regio's met een standaard-
spanning van 200 tot 240 Volt. 
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Draadspanning voor rechte steek aanpas-
sen
•	 Juiste spanning

  Naalddraad (bovendraad)
  Spoeldraad (onderdraad)
 Lagere spanning instellen
 Hogere spanning instellen

Bij de ideale rechte steek zijn de draden, zoals afgebeeld, tus-
sen twee lagen stof ingesloten (voor de duidelijkheid is dit 
groter afgebeeld). 

Aan de boven- en onderkant van de naad is te zien dat de 
steken gelijkmatig zijn verdeeld. 

Hoe hoger het getal dat u voor de draadspanning instelt, hoe 
hoger de spanning van de naalddraad. 

De resultaten hangen af van het volgende:

- Stijfheid en sterkte van de stof
- Aantal lagen stof
- Type steek

•	 Spanning te hoog
  Naalddraad (bovendraad)
  Spoeldraad (onderdraad)
 Lagere spanning instellen
  Voorkant (bovenkant) van de stof
  Achterkant (onderkant) van de stof

De spoeldraad is aan de voorkant van de stof zichtbaar en de 
steek voelt ongelijkmatig aan. Stel het wieltje op een lager getal 
in om een lagere draadspanning in te stellen. 

 Activeer de instelmodus. Druk twee- of driemaal op de 
modustoets om naar de instelling van de toetspositie te 
gaan. 

 Het scherm voor het aanpassen van de toetspositie wordt 
weergegeven. Ook ziet u rechts op de display "P1". Druk 
met een knoopsgatenpons op de positie  op het aanra-
kingsgevoelige toetsenpaneel van de machine. 

 In de LCD-display wordt "P2" weergegeven. Druk op de 
positie  op het aanrakingsgevoelige toetsenpaneel. 

 In de LCD-display wordt "P3" weergegeven. Druk op de 
positie  op het aanrakingsgevoelige toetsenpaneel. 

 In de LCD-display wordt "P4" weergegeven. Druk op de 
positie  op het aanrakingsgevoelige toetsenpaneel. 

 In de LCD-display wordt "P5" weergegeven. Druk op de 
positie  op het aanrakingsgevoelige toetsenpaneel. 

 Vervolgens wordt het instellingsscherm voor het geluidssig-
naal weergegeven. Druk op de geheugentoets om de wijzi-
gingen toe te passen. 
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Draadspanning voor zigzagsteek aanpas-
sen
Bij een optimale zigzaksteek is de spoeldraad aan de voorkant 
(bovenkant) van de stof niet zichtbaar, terwijl de naalddraad 
aan de achterkant (onderkant) van de stof minimaal zichtbaar 
is. 

In de afbeeldingen ziet u hoe u een correcte steek eruitziet. 

Stel hiervoor de naaldspanning zo nodig in. Juiste spanning
  Voorkant (bovenkant) van de stof

  Achterkant (onderkant) van de stof

De naaldraad moet aan de achterkant (onderkant) van de stof zo 
min mogelijk zichtbaar zijn, zonder dat de stof al te veel rimpelt 
of zonder dat de spoeldraad aan de goede kant (bovenkant) van 
de stof zichtbaar is. 

De resultaten verschillen per stof, draad of de omstandigheden 
waaronder wordt genaaid. Spanning te hoog

  Voorkant (bovenkant) van de stof
  Achterkant (onderkant) van de stof

De hoek van elke zigzag wordt aan de voorkant van de stof 
samengetrokken.Spanning te laag

  Voorkant (bovenkant) van de stof
  Achterkant (onderkant) van de stof

De hoek van elke zigzagpunt wordt aan de achterkant van de 
stof samengetrokken. 

•	 Spanning te laag
  Naalddraad (bovendraad)
  Spoeldraad (onderdraad)
 Hogere spanning instellen
  Voorkant (bovenkant) van de stof
  Achterkant (onderkant) van de stof

De naalddraad is aan de achterkant van de stof zichtbaar en de 
steek voelt ongelijkmatig aan. Stel het wieltje op een hoger 
getal in om een hogere draadspanning in te stellen. 
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Rechte steek naaien
 Steekpatroon: MODUS 1: 1

  MODUS 2: 01
 Draadspanning:  2 t/m 6
 Naaivoet:  Zigzagvoet

•	 Naaien vanaf de rand van een zware stof
Gebruik de zwarte knop  op de zigzagvoet om de voet in hori-
zontale positie te vergrendelen. 

Dit is handig als u begint met het naaien vanaf de rand van een 
zware stof  of wanneer u over een zoom naait. 

Laat de naald in de stof zakken op het punt waar u met naaien 
wilt beginnen. 

Zet de voet omlaag terwijl u de zwarte knop  ingedrukt houdt. 

De voet wordt in horizontale positie vergrendeld zodat deze niet 
van de stof kan glijden. 

De knop wordt automatisch ontgrendeld nadat u een paar ste-
ken hebt genaaid. 

 Zwarte knop
 Zware stof

•	 Beginnen met naaien
Zet de naaivoet omhoog en plaats de stof zodanig dat deze 
langs een van de naadgeleidingslijnen op de steekplaat loopt 
(meestal 1,6 cm (5/8˝). Zet de naald omlaag op het punt waar 
u wilt beginnen. Zet de naaivoet omlaag en trek de draden naar 
achteren. Start de machine. Voer de stof voorzichtig langs de 
geleidingslijn zodat deze wordt ingevoerd zonder dat u iets 
hoeft te doen. 

•	 Stoppen met naaien
Druk voor het afhechten van de draad op de toets Achteruit-
naaien  en naai een paar steken achteruit. Druk op de toets 
Draadafsnijder  om de draden af te knippen. 

 Toets Achteruitnaaien
 Toets Draadafsnijder

Zet de naaivoet weer omhoog. 

Gebruik voor het afknippen van dikkere draden de draadafsnij-
der  op de bovenplaat. 

 Draadafsnijder

BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN

•	 Naairichting veranderen bij hoeken
Als u bij hoeken op dezelfde afstand van de rand wilt doorgaan 
met naaien, plaatst u de stofrand tegen de naadgeleiding van 
5/8˝, stopt u de machine wanneer de voorkant van de stof zich 
bij de lijn van de hoekgeleider  bevindt en zet u de naaivoet 
omhoog. Draai de stof 90° tegen de klok in, zet de naaivoet 
omlaag en begin te naaien in de nieuwe richting. 

 Hoekgeleider
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•	 Naaldpositie aanpassen
De naaldpositie kan worden aangepast voor de rechte steekpa-
tronen 01 t/m 03, 07 (modus 1 en 2), 11 (modus 2) en 01 t/m 
03 evenals 59 t/m 60 (modus 3). 

Druk op de steekbreedtetoets  om de naaldpositie te 
wijzigen. 

Druk op de toets  om de naald naar rechts te verplaatsen . 

Druk op de toets  om de naald naar links te verplaatsen . 

 Links (0,0)
 Midden (3,5)
 Rechts (7,0)

•	 Steeklengte aanpassen
Druk op de steeklengtetoets  om de steeklengte te 
wijzigen. 

Druk op de toets  om een kortere steeklengte in te stellen. 

Druk op de toets  om een grotere steeklengte in te stellen. 

U kunt een steeklengte tussen 0,0 en 5,0 instellen. 

•	 Steekplaat
Met de naadgeleidingslijnen op de steekplaat en het afdekklepje 
van de grijper kunt u gemakkelijk meten hoeveel extra stof voor 
de naad nodig is. Met cijfers op de steekplaat wordt de afstand 
tussen de middelste naaldpositie  en de stofrand  aangege-
ven. 

 Middelste naaldpositie
 Stofrand

Afstand
(cm)

Getal

Afstand
(inch)

10 20 30 40 1/2 5/8 3/4 1 1 1/2

1,0 2, 0 3,0 4,0

1/2 5/8 3/4 1 1 1/2— — — —

— — — — —

De voorste naadgeleiders  zijn vanuit de middelste naaldpo-
sitie met  1/8˝, 3/8˝ en 5/8˝ gemarkeerd. 

  Voorste naadgeleiders

OPMERKING:

Voor achteruitnaaien is 4,0 de maximale steeklengte, ook 
als u steeklengte 5,0 hebt ingesteld. 
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Afhechtingssteek
 Steekpatroon: MODUS 1: 7

  MODUS 2: 07
 Draadspanning:  2 t/m 6
 Naaivoet:  Zigzagvoet
 Toets Achteruitnaaien

Deze steek wordt gebruikt om het begin en einde van een naad 
te verstevigen door achteruit te naaien. 

Druk eenmaal op de toets Achteruitnaaien  wanneer u bijna 
bij het einde van de naad bent. De machine naait vier steken 
achteruit, vier steken vooruit en stopt vervolgens automatisch. 

Paspelsteek
 Steekpatroon: MODUS 2: 11
 Draadspanning: 2 t/m 6
 Naaivoet: Zigzagvoet
 Toets Achteruitnaaien

Hiermee maakt u een onzichtbare paspelsteek. 

Laat de naald aan de voorkant in de stof zakken. 

De machine naait ter plekke meerdere paspelsteken en gaat 
dan door met vooruitnaaien. 

Wanneer u bij het einde van de naad op de toets Achteruit-
naaien  drukt, worden op die plaats meerdere paspelsteken 
genaaid waarna de machine automatisch stopt. 

Drievoudige rechte steek
 Steekpatroon:  MODUS 1: 3

  MODUS 2: 03
 Draadspanning:  2 t/m 6
 Naaivoet: Zigzagvoet

Rechte steek
 Steekpatroon: MODUS 1: 1 of 2

  MODUS 2: 01 of 02
 Draadspanning:  2 t/m 6
 Naaivoet:  Zigzagvoet

Deze stabiele, duurzame steek wordt aanbevolen wanneer 
elasticiteit en stabiliteit is vereist om comfort en een lange 
levensduur te waarborgen. Wordt gebruikt om spienaden en 
naden van armsgaten te verstevigen. De steek is ook geschikt 
voor het aanbrengen van extra versteviging bij het naaien van 
voorwerpen zoals rugzakken. 

Deze steek wordt gebruikt voor het omzomen van bekleding, het 
inzetten van ritssluitingen, enzovoort. 

Steekpatroon 02 wordt gebruikt voor het zomen van dunne stof-
fen. 
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Stretchsteek
 Steekpatroon:  MODUS 1: 4

  MODUS 2: 04 of 12
 Draadspanning:  3 t/m 6
 Naaivoet:  Zigzagvoet

Nieuwe sculptuursteek
 Steekpatroon: MODUS 3: 03
 Draadspanning: 3 t/m 6
 Naaivoet: Satijnsteekvoet

Sculptuursteek
 Steekpatroon: MODUS 3: 02
 Draadspanning: 3 t/m 6
 Naaivoet: Satijnsteekvoet

Voor het afstikken en afwerken met designs. 

Langzaam naaien bij randen. 

Deze steek wordt gebruikt voor afstikken en afwerken om een 
design te verfraaien. 

Dit is een smalle stretchsteek waarmee rimpeling van breisels 
en schuine naden wordt voorkomen, terwijl de naad volledig 
kan worden open- en platgedrukt. 
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•	 Steeklengte aanpassen
Druk op de steeklengtetoets  om de steeklengte te 
wijzigen . 

Druk op de toets  om een kortere steeklengte in te stellen . 

Druk op de toets  om een grotere steeklengte in te stellen 
. 

U kunt een steeklengte tussen 0,2 en 5,0 instellen. 

De zigzagsteek is een van de meest handige en veelzijdige 
steken. 

Deze steek kan worden gebruikt voor afwerken, stoppen, aan-
brengen van applicaties en ook als decoratieve steek. 

Zigzag
 Steekpatroon: MODUS 1: 5

  MODUS 2: 05 of 13
 Draadspanning: 2 t/m 6
 Naaivoet: Zigzagvoet

•	 Steekbreedte aanpassen
Druk op de steekbreedtetoets  om de steekbreedte te 
wijzigen . 

Druk op de toets  om een kleinere steekbreedte in te stellen 
. 

Druk op de toets  om een grotere steekbreedte in te stellen 
. 

U kunt een steekbreedte tussen 0,0 en 7,0 instellen. 

OPMERKING:

Gebruik bij het naaien op stretchstoffen zoals breisels, 
jersey of tricot een versteviging. 

 De steekbreedte van steekpatroon 05 kan zonder wijzi-
ging van de middelste naaldpositie (M) worden gewijzigd. 

 De steekbreedte van steekpatroon 13 kan zonder wijzi-
ging van de rechternaaldpositie (R) worden gewijzigd. 
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Genaaide zigzaksteek
 Steekpatroon: MODUS 1: 6

  MODUS 2: 06
 Draadspanning: 3 t/m 6
 Naaivoet: Zigzagvoet

Deze steek wordt gebruikt voor het afwerken van naden van 
synthetische en andere stoffen die snel rimpelen. De steek is 
ook bij uitstek geschikt voor het verfraaien en voor het repare-
ren van scheuren. 

Plaats de stof zodanig dat een zoom van 1,5 cm (5/8˝) ontstaat. 
Knip een teveel aan stof direct naast de steken af. Let daarbij 
op dat u niet door de steken knipt. 

Met deze steek kunt u stofranden zomen en tegelijk afwerken. 
Gebruik deze steek wanneer naden niet plat hoeven te worden 
geopend. 

Leg de rand van de stof naast de zwarte geleider en naai de 
stof. 

Overlocksteek
 Steekpatroon: MODUS 1: 8

  MODUS 2: 08
 Draadspanning: 3 t/m 7
 Naaivoet:  Overlockvoet

OPMERKING:

U moet een steekbreedte tussen 4,5 en 7,0 instellen. 
Voor stretchmateriaal wordt de naald met de blauwe kolk 
aanbevolen. 
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Deze steek kan worden gebruikt voor het naaien van stoffen 
die sterk rafelen zoals linnen en gabardine. 

Twee rijen zigzaksteken worden tegelijk op de rand genaaid om 
ervoor te zorgen dat de naden niet in de war raken. 

Pas de draadspanning zodanig aan dat de naald- en spoel-
draad aan de rand van de stof samenkomen. 

Dubbele overhandse steek
 Steekpatroon: MODUS 2: 15
 Draadspanning: 3 t/m 7
 Naaivoet:  Overlockvoet

OPMERKING:

U moet een steekbreedte tussen 4,5 en 7,0 instellen. 
Voor stretchmateriaal wordt de naald met de blauwe kolk 
aanbevolen. 

Maassteek
 Steekpatroon:  MODUS 2: 14
 Draadspanning:  3 t/m 6
 Naaivoet:  Zigzagvoet

Plaats de stof zodanig dat een zoom van 1,5 cm (5/8˝) ontstaat. 
Knip een teveel aan stof direct naast de steken af. Let daarbij 
op dat u niet door de steken knipt. 
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Ritssluiting inzetten
 Steekpatroon:  MODUS 1: 1
 Draadspanning:  1 t/m 4
 Naaivoet: Zigzagvoet

  Ritsvoet E

•	 Ritsvoet bevestigen
Plaats de pen  op de ritsvoet in de gleuf  van de naai-
voethouder. 

Bevestig voor het naaien van de linkerkant van de ritssluiting de 
ritsvoet aan de rechterkant van de pen . 

Bevestig voor het naaien van de rechterkant van de ritssluiting 
de ritsvoet aan de linkerkant van de pen . 

 Gleuf
 Pen
 Naaien van de linkerkant
 Naaien van de rechterkant

•	 Stof voorbereiden
Tel 1 cm (3/8˝) bij de lengte van de ritssluiting op. Dit is de totale 
grootte van de opening. 

 Voorkant van de stof
 3/8 cm (1˝) 
 Grootte van de opening
 Lengte van de ritssluiting
  Lipje
 Tanden van ritssluiting
 Ritssluitingband
 Achterkant van de stof
 Einde van de opening

Leg de voorkanten van de stof tegen elkaar aan en naai tot aan 
het einde van de opening van de ritssluiting. Houd daarbij reke-
ning met een extra naad van 2 cm (13/16˝). Verstevig de naad 
door de steek om te keren. 

Bevestig de zigzagvoet en stik langs de opening van de ritsslui-
ting met een hechtsteek met steeklengte 4,5. 

 13/16" (2 cm)
 Opening van de ritssluiting (hechtsteek)
 Naaisteken omkeren
 Einde van de opening
 Naad

OPMERKING:

Stel voor de hechtsteek de draadspanning op 1 in. 

•	 Beginnen met naaien
 Vouw de bovenste naadrand naar boven. Vouw de binnen-

ste naadrand naar achteren zodat een vouw van 0,3 cm 
(1/8˝) ontstaat. Plaats de tanden van de ritssluiting naast de 
vouw en zet deze vast met een naald. 

 Onderste stoflaag
 Einde van opening van ritssluiting
 Tanden van ritssluiting
 1/8" (0,3 cm) 
 Verkeerde kant van bovenste stoflaag
 Grootte van de opening
 Vouw
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 Bevestig de ritsvoet met de pen aan de rechterkant . Naai 
vanaf het einde van de opening van de ritssluiting door 
alle lagen en voer de tanden van de ritssluiting langs de 
voetkant.

  Zet de machine met een afstand van 5 cm (2˝) van de voet 
tot het lipje stop op de ritssluitingband. Zet de naaivoet 
weer omhoog. Open de ritssluiting, zet de voet omlaag en 
naai de rest van de naad. 

  Lipje
 2˝ (5 cm)

 Sluit de ritssluiting en vouw de bovenste stoflaag plat over 
de ritssluiting open. Maak de bovenste stoflaag en de 
ritssluitingband vast. 

 Hechtsteek

 Verwijder de voet en bevestig deze met de pen aan de 
linkerkant. Naai 1 cm (3/8˝) achteruit over het einde van de 
opening. Draai de stof 90 graden en naai door de kleding 
en de ritssluitingband. 

 Achterwaartse steek

 Zet de machine met een afstand van 5 cm (2˝) van de voet 
tot het lipje stop op de ritssluitingband. Zet de naaivoet 
weer omhoog. Verwijder de hechtsteken. 

 Hechtsteken

 Open de ritssluiting, zet de voet omlaag en naai de rest van 
de naad. Verwijder daarna de hechtsteken van de bovenste 
stof. 
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Blinde steek
 Steekpatroon: MODUS 1: 9

  MODUS 2: 09 of 16
 Draadspanning: 1 t/m 4
 Naaivoet: Blindzoomvoet

  Vouw een zoom met de achterkant van de stof naar boven 
zodat er een extra rand van 0,4 tot 0,7 cm (1/4˝ – 7/16˝) 
ontstaat. 

 Achterkant van de stof
 0,4 tot 0,7 cm (1/4˝ – 7/16˝) 

 (1) Bij zware stoffen die snel rimpelen moeten de knipran-
den eerst worden omgezoomd. 

 (2) Vouw de zoom bij dunne stoffen onder de stof.

  Plaats de stof zodanig dat de naald recht door de gevou-
wen rand steekt wanneer deze over de kant uiterst links 
gaat. Zet de naaivoet omlaag. 

 Draai de geleiderschroef om de geleider naar de gevou-
wen rand te richten. Schuif de vouw langs de geleider en 
naai. 

 Vouw
 Geleider
 Geleiderschroef

 Vouw de stof na het naaien open. 

Naaldpositie aanpassen
Druk op de steekbreedtetoets  om de naaldpositie te 
wijzigen. 

(1) Druk op de toets  om de naald naar rechts te verplaatsen. 

(2) Druk op de toets  om de naald naar links te verplaatsen. 

In de LCD-display wordt de afstand tussen de geleider en de 
linkernaaldpositie in millimeters weergegeven. 

U kunt een naaldpositie tussen 0,0 en 1,2 instellen. 

De waarde geeft de afstand tussen de linkernaaldpositie en de 
geleider aan. 

  Linkernaaldpositie

  Geleider

OPMERKING:

U kunt de naaldpositie wijzigen maar de steekbreedte 
blijft ongewijzigd. 

OPMERKING: 

As de naald te ver in de achterkant doordringt, is de steek 
aan de voorkant van de stof zichtbaar. 
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Brugsteek
De steekpatronen nr. 59 t/m 62 in modus 3 zijn verlengingsste-
ken waarmee na een patroon rechte steken worden ingevoegd. 

Voor de verlengingssteken nr. 61 en nr. 62 worden de steek-
lengte en naaldpositie van een vorig patroon in de geprogram-
meerde patrooncombinatie overgenomen. Uitvoerige informa-
tie over de verlengingssteek vindt u op pagina 57. 

Voorbeeld: Invoegen van twee rechte steken volgens een 
patroon. 

 Selecteer steekpatroon 09 (modus 2). 
 Druk op de geheugentoets. 
 Steekpatroon 09 is opgeslagen. 

 Selecteer steekpatroon 61 (modus 3). 
 Druk op de geheugentoets. 
 Steekpatroon 61 (twee rechte steken) is opgeslagen. 

 Er worden twee rechte steken tussen de blinde steken inge-
voegd. 

Knopen aanzetten
 Steekpatroon:  MODUS 1: 5

  MODUS 2: 05
 Draadspanning: 3 t/m 7
 Naaivoet:  Knoopaanzetvoet
 Transporteur: Omlaag gezet

 Zet de transporteur omlaag. 
 Stel met de snelheidsregelaar een lagere snelheid in. 

 Zet de achterste pen van de voet in de achterste gleuf van 
de naaivoethouder. 

 Achterste pen
 Achterste gleuf

 Houd de naaivoethendel met uw vinger vast en zet deze 
langzaam en voorzichtig omlaag om de voet erin te beves-
tigen. 

 Leg een knoop op de stof en draai het handwiel om de 
naald in het linkergat van de knoop te steken. 

 Zet de voet omlaag om de knoop op zijn plaats te houden 
en positioneer daarbij de knoop in de juiste richting. 

 Draai het handwiel om de naald in het rechtergat van de 
knoop te steken. Pas de steekbreedte indien nodig aan. 

 Naai meerdere steken. 
 Knip na het naaien de draad af. Laat daarbij 8 tot 10 cm (3˝ 

tot 4˝) van de draad bij de stof zitten. 
 Haal met een handnaald de bovenste draad naar de ach-

terkant van de stof en leg een knoopje in de draad. 
 *Zet de transporteur na het aanzetten van de knoop in de 

normale naaistand. 

  VOORZICHTIG:

Schakel de hoofdschakelaar uit voordat u de naaivoet 
vervangt. 
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Elastiek bevestigen
 Steekpatroon:  MODUS 2: 18
 Draadspanning: 3 t/m 7
 Naaivoet:  Satijnsteekvoet

* U kunt ook steekpatroon 06 in modus 2 gebruiken. 

Verdeel het elastiek in kwarten en markeer het. Plaats de kwar-
ten respectievelijk bij de naad middenvoor, de naad midden-
achter en de beide zijnaden en steek het elastiek op de stof 
vast. 

Plaats het elastiek onder de voet en naai het vast terwijl u het 
gelijkmatig uitrekt. 
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OPMERKING:

 • Ga voor het naaien van knoopsgaten 22 t/m 27 precies 
zo te werk als bij het vierkante knoopsgat (zie pagina 
41 - 42). 

 • De grootte van het knoopsgat wordt automatisch 
bepaald wanneer u een knoop op de achterkant van 
de knoopsgatenvoet legt. 

 • In de knoophouder van de voet past een knoop met 
een diameter van maximaal 2,5 cm (1˝). 

 • Soms moet u de grootte van een knoopsgat verande-
ren wanneer u met zwaar of specifiek materiaal of 
garen werkt. 

 • Maak een testknoopsgat op een proeflapje om de 
instellingen te controleren. 

 • Plaats de knoop op het proeflapje en markeer de 
boven- en onderkant om de positie van het knoopsgat 
op de stof te bepalen. 

 • Gebruik bij stretchstoffen versteviging. 

Verschillende knoopsgaten en de toepas-
sing ervan
	 Knoopsgat	voor	rekbare	stoffen

Dit vierkante knoopsgat wordt meestal voor middelzware tot 
zware stoffen gebruikt. De grootte van het knoopsgat wordt 
automatisch bepaald wanneer u een knoop in de knoopsgaten-
voet legt. 

 Rond knoopsgat
Dit knoopsgat wordt voor dunne tot middelzware stoffen 
gebruikt, vooral voor blouses en kinderkleding. 

	 Knoopsgat	voor	dunne	stoffen
Dit knoopsgat is aan weerszijden afgerond en wordt voor 
dunne, filigrane stoffen zoals zijde gebruikt. 

 Oogknoopsgat
Het oogknoopsgat wordt meestal voor middelzware tot zware 
stoffen gebruikt. Het is ook geschikt voor grotere en dikke kno-
pen. 

 Stretchknoopsgat
Dit knoopsgat is geschikt voor gebreide stoffen. Het kan ook als 
decoratief knoopsgat worden gebruikt. 

 Heirloomknoopsgat
Lijkt op een handmatig gemaakt knoopsgat en is ideaal voor 
dunne stoffen die voor traditioneel naaiwerk of voor modearti-
kelen worden gebruikt. 

 Knoopsgat met versteviging
Knoopsgat voor het voorstikken van knoopsgaten, voor zako-
peningen, het versterken van knoopsgaten, speciaal voor 
knoopsgaten in leer of kunstleer.
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Knoopsgat	voor	rekbare	stoffen
 Steekpatroon:  MODUS 1: 0

  MODUS 2: 10
 Draadspanning: 1 t/m 5
 Naaivoet:  Knoopsgatenvoet
 Pictogram voor knoopsgathendel

•	 Naaien
 Druk op de toets Naaldstopper omhoog/omlaag om de 

naald omhoog te zetten. Bevestig de knoopsgatenvoet 
zodanig dat de pen  in de gleuf  van de voethouder 
vastklikt. 

 Gleuf
 Pen

OPMERKING:

Bij een zeer dikke knoop moet u een testknoopsgat op 
een proeflapje maken. 
Gaat de knoop maar moeilijk door het testknoopsgat, 
maak het knoopsgat dan groter door de knoophouder 
iets terug te trekken. Het knoopsgat wordt dan groter. 

 Trek de knoophouder  naar achteren en leg de knoop 
erop. Druk de knoophouder stevig dicht en tegen de knoop. 

 Trek de knoopsgathendel  zo ver mogelijk omlaag. 
 Knoopsgathendel

 Voer de hoek van de stof onder de voet in. Druk tweemaal 
op de toets Naaldstopper omhoog/omlaag. Trek de stof 
naar links om de naalddraad door de opening van de voet 
te trekken. Plaats de stof onder de voet en laat de naald bij 
het beginpunt van de knoopsgatmarkering  in de stof 
zakken. Zet vervolgens de knoopsgatenvoet omlaag. 

 Knoopsgatmarkering
  Beginpunt

 Knoophouder
 Extra opening

OPMERKING:

Controleer of er tussen het lipje en de stopper geen 
opening  is. Anders wordt het knoopsgat niet op de 
gewenste positie genaaid. 

  Lipje
 Stopper
 Geen opening
  Naaiopening
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 Start de machine om het knoopsgat te naaien. Het 
knoopsgat wordt automatisch genaaid. De machine start 
en de eerste steken worden langzaam gemaakt. 

 De machine naait vervolgens de achterste paspelsteek en 
de rechterkant.

 De machine naait de voorste paspelsteek en stopt vervol-
gens automatisch met de naald in de hoge positie. Aan 
het einde van de naaibewerking worden de draden afge-
knipt als in de LCD-display het pictogram Draadafsnijder 
wordt weergegeven. 

OPMERKING:

Als u het knoopsgat begint te naaien zonder dat de 
knoopsgathendel omlaag is gezet, wordt in de LCD-dis-
play het bericht "bL" weergegeven en gaat het pictogram 
van de knnoopsgathendelknipperen .. Zet de knoops-
gathendel omlaag en start de machine vervolgens 
opnieuw. 

  Verwijder de stof en bevestig aan beide uiteinden van het 
knoopsgat direct vóór de paspelsteek een speld  om 
openscheuren van de steken te voorkomen. Maak de ope-
ning met een tornmesje open . 

 Pen
  Tornmesje

  Druk zodra u klaar bent met de knoopsgaten de knoops-
gathendel  zo ver mogelijk omhoog. 

 Knoopsgathendel
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•	 Steekdichtheid aanpassen
Druk op de steeklengtetoets  om de steekdichtheid te 
wijzigen. 

Druk op de toets  om een dichtere knoopsgatsteek in te stel-
len . 

Druk op de toets  om een minder dichte knoopsgatsteek in 
te stellen . 

Afhankelijk van het geselecteerde knoopsgat kunt u een steek-
dichtheid tussen 0,2 en 0,8 instellen. 

De standaardinstelling is 0,4. 

•	 Steekbreedte aanpassen
Druk op de steekbreedtetoets  om de steekbreedte te 
wijzigen. 

Druk op de toets  om een kleinere breedte voor het knoopsgat in 
te stellen . 

Druk op de toets  om een grotere breedte voor het knoopsgat 
in te stellen . 

Afhankelijk van het geselecteerde knoopsgat kunt u een steek-
breedte tussen 2,5 en 7,0 instellen. 

De standaardinstelling is 5,0. 

Steekbreedte en -dichtheid voor knoopsga-
ten aanpassen

Rond knoopsgat
 Steekpatroon: MODUS 2: 22
 Draadspanning: 1 t/m 5
 Naaivoet: Knoopsgatenvoet

Knoopsgat	voor	dunne	stoffen
 Steekpatroon: MODUS 2: 23
 Draadspanning: 1 t/m 5
 Naaivoet: Knoopsgatenvoet

De werkwijze is gelijk aan die voor een knoopsgat voor rekbare 
stoffen. U kunt een steekbreedte tussen 2,5 en 5,5 instellen. 

Meer informatie over het wijzigen van de steekbreedte of -dicht-
heid vindt u in de paragraaf hierboven. 

De werkwijze is gelijk aan die voor een knoopsgat voor rekbare 
stoffen. U kunt een steekbreedte tussen 2,5 en 5,5 instellen. 

Meer informatie over het wijzigen van de steekbreedte of 
-dichtheid vindt u in de paragraaf hierboven. 
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Oogknoopsgat
 Steekpatroon: MODUS 2: 24
 Draadspanning: 1 t/m 5
 Naaivoet: Knoopsgatenvoet

De werkwijze is gelijk aan die voor een knoopsgat voor rekbare 
stoffen. Open het knoopsgat met een tornmesje en een pons 

. 

   Pons

U kunt een steekbreedte tussen 5,5 en 7,0 instellen. 

Meer informatie over het wijzigen van de steekbreedte of 
-dichtheid vindt u op pagina 43. 

* Een pons is een optioneel artikel. 

Stretchknoopsgat
 Steekpatroon: MODUS 2: 25
 Draadspanning: 1 t/m 5
 Naaivoet: Knoopsgatenvoet

De machine naait eerst de voorste paspel en de linkerkant.

De machine naait de achterste paspel en de rechterkant en 
stopt vervolgens automatisch.

U kunt een steekbreedte tussen 2,5 en 7,0 instellen. 

U kunt een steekdichtheid tussen 0,5 en 1,0 instellen. 

Meer informatie over het wijzigen van de steekbreedte of 
-dichtheid vindt u op pagina 43. 

Heirloomknoopsgat
 Steekpatroon: MODUS 2: 26
 Draadspanning: 1 t/m 5
 Naaivoet: Knoopsgatenvoet

De machine naait eerst de voorste paspel en de linkerkant.

De machine naait de achterste paspel en de rechterkant en 
stopt vervolgens automatisch.

U kunt een steekbreedte tussen 2,5 en 7,0 instellen. 

U kunt een steekdichtheid tussen 0,5 en 2,5 instellen. 

Meer informatie over het wijzigen van de steekbreedte of 
-dichtheid vindt u op pagina 43. 
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Knoopsgat met verstevigingsdraad
 Steekpatroon: MODUS 1: 0

  MODUS 2: 10
 Draadspanning: 1 t/m 5
 Naaivoet: Knoopsgatenvoet

 Ga op dezelfde manier te werk als voor een knoopsgat 
voor rekbare stoffen. Pas de steekbreedte aan de sterkte 
van het gebruikte garen aan. Zet de knoopsgatenvoet 
omhoog en bevestig een verstevigingsdraad aan het 
haakje  aan de achterkant van de knoopsgatenvoet. 

 Trek de uiteinden onder de knoopsgatenvoet zo ver naar 
u toe totdat deze aan de voorkant niet meer zichtbaar zijn. 
Haak de verstevigingsdraad in de uitsparingen  aan de 
voorkant van de knoopsgatenvoet, zodat deze vastzit. 

 Laat de naald in het kledingstuk zakken op de plaats waar 
het knoopsgat moet beginnen en zet de voet omlaag. 

 Haakje
 Uitsparingen

 Start de machine en naai het knoopsgat. Beide kanten 
van het knoopsgat en de paspelsteken worden over de 
verstevigingsdraad genaaid. Haal de stof van de machine 
en knip alleen de naalddraad af. 

  Naalddraad (bovendraad)

  Trek aan het losse uiteinde van de verstevigingsdraad om 
deze te bevestigen. Rijg het uiteinde van de draad in een 
handnaald. Haal beide uiteinden van de draad vervolgens 
naar de achterkant van de stof en leg er een knoopje in. 

OPMERKING:

Knip de verstevigingsdraad aan beide kanten af zodra 
deze aan de stof is afgehecht en niet meer kan verschui-
ven. 
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•	 De gelijkmatigheid van het stopvlak aanpassen
Corrigeer de gelijkmatigheid van het stopvlak als volgt:

Druk op de steeklengtetoets  om de gelijkmatigheid 
aan te passen. 

Als de rechterkant van het stopvlak lager is dan de linkerkant: 
druk op de toets  om het stopvlak gelijk te maken. 

Als de linkerkant van het stopvlak lager is dan de rechterkant: 
druk op de toets  om het stopvlak gelijk te maken. 

Stopsteek
 Steekpatroon: MODUS 2: 28
 Draadspanning: 3 t/m 6
 Naaivoet: Knoopsgatenvoet

•	 Beginnen met naaien
 Trek de knoophouder  naar achteren. 
 Plaats het kledingstuk onder de voet. Druk tweemaal op 

de toets Naaldstopper omhoog/omlaag. Beweeg de stof 
naar links om beide draden onder de voet te trekken. 

 Zet de naaivoet omlaag. Start de machine. De machine 
naait de afhechtingssteek, 16 stopsteken en dan weer een 
afhechtingssteek en stopt automatisch. 

 Draai de stof om en naai in de andere richting. 
 Aan het einde van de naaibewerking worden de draden 

automatisch afgeknipt als in de LCD-display het pictogram 
Draadafsnijder wordt weergegeven (zie pagina 13). 

 Knoophouder
  Beginpunt
 3/4˝ (2 cm)
 9/32˝ (0,7 cm)

•	 Korter stopvlak naaien
Als u een stopvlak wilt naaien dat korter is dan 2 cm (3/4˝), 
stopt u machine nadat de vereiste lengte is genaaid  en drukt 
u vervolgens op de toets Achteruitnaaien . 

Hierdoor wordt de vereiste lengte  bepaald. 

Start de machine opnieuw en ga door met naaien totdat de 
machine automatisch stopt. 

 Toets Achteruitnaaien
 Vereiste lengte
  Beginpunt

•	 Stopvlak van dezelfde grootte naaien
Start de machine om nog een stopvlak van dezelfde grootte te 
naaien. 
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Paspel
 Steekpatroon: MODUS 2: 29
 Draadspanning: 3 t/m 6
 Naaivoet: Satijnsteekvoet

De paspel dient voor het verstevigen van zakken, inzetstukken en 
ceintuurlussen waarvoor extra stabiliteit is vereist. 

•	 Beginnen met naaien
Start de machine en naai totdat de machine automatisch stopt. 
De machine naait een paspel met een lengte van 1,5 cm (5/8˝). 

 1,5 cm (5/8˝)
Aan het einde van de naaibewerking worden de draden automa-
tisch afgeknipt als in de LCD-display het pictogram Draadafsnij-
der wordt weergegeven (zie pagina 13). 

•	 Kortere paspel naaien
* Stel met de snelheidsregelaar een lagere snelheid in. 

Als u een paspel wilt naaien die korter is dan 1,5 cm (5/8˝), stopt 
u machine nadat de vereiste lengte is genaaid  en drukt u 
vervolgens op de toets Achteruitnaaien . 

Hierdoor wordt de vereiste lengte van de paspel  bepaald. 

Start de machine opnieuw en ga door met naaien totdat de 
machine automatisch stopt. 

 Vereiste lengte
 Toets Achteruitnaaien
 Lengte van paspel
  Beginpunt

•	 Paspel van dezelfde grootte naaien
Start de machine om nog een paspel van dezelfde grootte te 
naaien. 

Oog
 Steekpatroon: MODUS 2: 30
 Draadspanning:  1 t/m 4
 Naaivoet:  Satijnsteekvoet

Het oog wordt bijvoorbeeld gebruikt voor gaatjes in een ceintuur. 
Beginnen met naaien
Bevestig de satijnsteekvoet. 

Start de machine. De machine stopt automatisch aan het einde. 

Aan het einde van de naaibewerking worden de draden automa-
tisch afgeknipt als in de LCD-display het pictogram Draadafsnij-
der wordt weergegeven (zie pagina 13). 

Maak het oog open met een priem, een pons of een scherpe 
schaar. 

•	 Vorm van een oog aanpassen
Corrigeer de vorm van een oog als volgt:

Druk op de steeklengtetoets  om de vorm aan te pas-
sen. 

Als het oog is uitgerekt : druk op de toets  om de vorm van 
het oog te corrigeren. (L1–L2)

Als het oog overlapt : druk op de toets  om de vorm van het 
oog te corrigeren. (L4–L5)

OPMERKING:

Voor de vorm kunt u een waarde tussen L1 en L5 instel-
len (standaardinstelling is L3) . 
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Vari-overlock
 Steekpatroon: MODUS 2: 17
 Draadspanning:  6 t/m 8
 Naaivoet: Satijnsteekvoet

Gebruik een dunne stof zoals tricot. Vouw de stof zoals in de 

afbeelding en naai op de vouw. De naald mag maar minimaal 
buiten de gevouwen rand steken zodat er een rand met 
vari-overlock ontstaat. Mogelijk moet de draadspanning een 
beetje hoger worden ingesteld. 

Bij het naaien van schelpsteken moet de afstand tussen de 
rijen minstens 1,5 cm (5/8˝) bedragen. Schelpsteken kunnen 
ook in willekeurige richting worden toegepast op gebreide of 
zachte, zijdeachtige geweven stoffen. 

DECORATIEVE STEKEN

Applicatie
 Steekpatroon: MODUS 3: 04
 Draadspanning:  1 t/m 4
 Naaivoet:  Satijnsteekvoet
 Naaivoetdruk:  3

Leg een applicatie op de stof en plak of speld deze vast. 

•	 Lagere naaivoetdruk instellen. 
Geleid de stof bij het naaien zodanig dat de naald langs de bui-
tenrand van de applicatie in de stof omlaag gaat. 

 Applicatie
 Buitenrand

Stop de machine met de naald aan de buitenkant van de appli-
catie als u om een hoek wilt naaien. 

Zet de naaivoet omhoog en draai de stof om de naald in de 
gewenste naairichting. 

•	 Steekbreedte aanpassen
Selecteer steekpatroon 04 in modus 3. 

Druk op de steekbreedtetoets  om de steekbreedte te 
wijzigen. 

Druk op de toets  om een kleinere steekbreedte in te stellen 
. 

Druk op de toets om een grotere steekbreedte  in te stellen. 

De juiste steekbreedte is afhankelijk van de middelste naaldpo-
sitie . 

 Steekbreedte (3,5)
 Steekpatroon 04 (kleinere steekbreedte)
 Steekpatroon 04 (grotere steekbreedte)
 Middelste naaldpositie

(A) Steekpatroon 10 met een vaste linkernaaldpositie. Bij het 
wijzigen van de steekbreedte verandert ook de rechter-
naaldpositie. 

(B) Steekpatronen 04, 05 en 06 met een vaste middelste naald-
positie. De steekbreedte wordt symmetrisch gewijzigd. 

(C) Steekpatronen 07, 08 en 09 met een vaste rechternaaldpo-
sitie. Bij het wijzigen van de steekbreedte verandert ook de 
linkernaaldpositie. 

(A) (B) (C)
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Biezen aanzetten
 Steekpatroon: MODUS 1: 2

  MODUS 2: 02
 Draadspanning: 1 t/m 4
 Naaivoet: Blindzoomvoet

Vouw de stof met de linkerkanten samen. 

Plaats de stof zodanig dat de naald 0,1 tot 0,2 cm (1/16˝) in de 
gevouwen rand zakt en zet de voet omlaag. 

Draai de geleiderschroef en schuif de geleider naast de vouw. 
Schuif de vouw langs de geleider en naai. 

 Gevouwen rand
 Geleiderschroef
 Geleider
 0,1 tot 0,2 cm

Vouw de stof open en druk de bies aan een kant naar binnen. 

Smokwerk
 Steekpatroon: MODUS 3: 17
 Draadspanning: 3 t/m 6
 Naaivoet: Satijnsteekvoet

  Open stikvoet F2

Smokwerk is een filigraan decoratief element op kinderkleding of 
damesblouses. 

Kies een zachte, dunne stof zoals batist, gingham of challis. Knip 
de stof driemaal zo breed als de geschatte breedte. Naai met 
steeklengte 5,0 en een draadspanning van 0 rechte steken met 
een afstand van 1,0 cm (3/8˝) langs het gedeelte waarop u 
smokwerk wilt toepassen. 

Leg langs één rand een knoopje in de draden . Trek de spoel-

OPMERKING:

Trek voordat u met naaien begint de spoeldraad naar 
boven en trek een draad met een lengte van 10 tot 15 cm 
(4˝ tot 6˝) naar achteren. 

draad (onderdraad) vanuit de andere rand naar buiten om de 
rimpelingen  gelijkmatig te verdelen. Naai de smoksteken 
tussen de gerimpelde stroken. 

Verwijder de rechte steken door deze uit te trekken. 

 Rand met verknopingen
 Rimpelingen

Schelpsteek
 Steekpatroon: MODUS 3: 31
 Draadspanning: 3 t/m 6
 Naaivoet:  Zigzagvoet

* U kunt ook steekpatroon 47 of 57 in modus 3 gebruiken. 

Naai circa 1 cm (3/8˝) vanaf de stofrand. 

Knip de buitenkant van de steken af zoals in de afbeelding. Let 
daarbij op dat u de draad niet doorknipt. 
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Vrijehandsteek
 Steekpatroon:  Modus 3: 38
 Draadspanning: 3 t/m 6
 Naaivoet:  Satijnsteekvoet

  Open stikvoet F2
* U kunt ook steekpatroon 37 in modus 3 gebruiken. 

Met een vooraf geprogrammeerde vrijehandsteek kunt u snel en 
eenvoudig kleine vlakken afstikken. 

Leg vulmateriaal (wattering) tussen de bovenste en onderste 
laag van de stof. 

Patchworkdelen aan elkaar naaien
 Steekpatroon: MODUS 3: 01 en 28
 Draadspanning: 3 t/m 6
 Naaivoet  zigzagvoet

 Leg de voorkanten van de patchworkdelen tegen elkaar. 
Selecteer steekpatroon 01 in modus 3. Naai een exacte 
zoom van 0,6 cm (1/4˝). 

 
 Achterkant van de stof
 Voorkant van de stof

 Selecteer steekpatroon 28 in modus 3. 

 Druk de naadrand samen om deze te openen. Naai steek-
patroon 28 aan de voorkant van de kleding midden over de 
naadlijn. * U kunt ook steekpatroon 40 t/m 46 of 48 in 
modus 3 gebruiken. 

Gradenboog op de steekplaat
Patchworkdelen kunt u heel eenvoudig met behulp van de 
unieke gradenboog op de steekplaat en zonder markering in de 
gewenste hoeken aan elkaar naaien. 

Op de gradenboog zijn de hoeken van 45, 60, 90 en 120 graden 
gemarkeerd. 



	 51

Fagotsteek
 Steekpatroon:  Modus 3: 21
 Draadspanning: 3 t/m 6
 Naaivoet:  Satijnsteekvoet

* U kunt ook steekpatroon 22, 46 of 48 in modus 3 gebruiken. 

Gebruik deze steek om bij het aan elkaar zetten van twee stuk-
ken stof een ajoureffect en een interessanter design te maken. 

Vouw de afzonderlijke stofranden 1,5 cm (5/8˝) om en druk ze 
aan. Bevestig de beide randen met een afstand van 0,3 tot 0,4 
cm (1/8˝) op papier of vlieseline. Naai langzaam en geleid de 
stof daarbij zodanig dat de naald de gevouwen rand aan weers-
zijden bereikt. 

Verwijder na het naaien het papier. 

 0,3 tot 0,4 cm (1/8˝)
 Papier

Satijnsteek
 Steekpatroon:  Modus 3: 58
 Draadspanning: 3 t/m 6
 Naaivoet:  Satijnsteekvoet

  Open stikvoet F2
* U kunt ook steekpatroon 54 t/m 57 in modus 3 gebruiken. 

Als u met stretchstof of elastische stof werkt, bereikt u een beter 
resultaat wanneer u aan de achterkant van de stof een verstevi-
ging gebruikt. 

Druk op de toets Automatisch afhechten om te stoppen zodra 
het steekpatroon is voltooid. 
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Franjes naaien
 Steekpatroon: MODUS 3: 04
 Draadspanning:  3 t/m 6
 Naaivoet:  Satijnsteekvoet

Franjes geven tafellinnen en omslagdoeken iets speciaals. Kies 
voor een weefsel met een vaste vezel, zoals linnen, waaruit u 
eenvoudig draden kunt verwijderen. 

 Knip de stof voorzichtig langs de richting van de draad af. 
Verwijder een afzonderlijke streng of draad op de plaats 
waar de franjes moeten beginnen.

Ajourborduursel
 Steekpatroon: MODUS 3: 04
 Draadspanning: 3 t/m 6
 Naaivoet:  Satijnsteekvoet

Voor ajourborduursel gaat u op dezelfde manier te werk als bij 
het naaien van franjes. Kies voor een weefsel met een vaste 
vezel, zoals linnen, waaruit u eenvoudig draden kunt verwijde-
ren. 

 Knip de stof voorzichtig langs de richting van de draad af. 
Bepaal de breedte van het ajourborduursel en trek aan 
elke uiteinde een streng of draad uit de stof. 

 Naai langs de linkerkant zodat de steken aan de rechter-
kant in de lege ruimte terechtkomen. 

 Verwijder alle overbodige draden rechts naast de steken 
zodat franjes ontstaan. 

 Naai langs de linkerkant en geleid de stof daarbij zodanig 
dat de steken aan de rechterkant in de lege ruimte terecht-
komen. Draai de stof na het naaien 180° om. Naai langs de 
andere kant. 

 Trek het garen of de draden tussen de steken uit. 



	 53

Kruissteek
 Steekpatroon: Modus 3: 33
 Draadspanning: 3 t/m 6
 Naaivoet: Satijnsteekvoet

  Open stikvoet F2
Met dit patroon maakt u kruissteken twee keer sneller dan met 
de hand. 

* Als u vóór het naaien op de toets Automatisch afhechten 
drukt, stopt de machine automatisch na het naaien van één 
eenheid van de kruissteek. 

Gebruik als ondergrond een dicht geweven stof zoals linnen of 
wollen flanel. Een dunne stof moet u met vlieseline verstevigen. 

Pas de steekbreedte en -lengte aan het gewenste patroon aan. 

Zoek het middelpunt van het design of bepaal bij een randde-
sign een beginpunt. 

Tel de kruissteken van het midden naar boven en programmeer 
het aantal. Gebruik de toets Automatisch afhechten om met 
naaien te beginnen en te stoppen. 

Decoratieve steken
 Steekpatroon: Modus 3: 70
 Instelwiel voor draadspanning: 3 t/m 6
 Naaivoet: Satijnsteekvoet

  Open stikvoet F2
* U kunt ook steekpatroon 64 t/m 90 in modus 3 gebruiken. 

Voor optimale naairesultaten moet u de stof bij het naaien met 
decoratieve steken voorzichtig in de juiste richting invoeren en 
geleiden. 

Gebruik indien nodig vlieseline. 
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060201 03 04 05 12 13

14  17    18 19 20

01 02 03 05 17 21 23 24 25 26

28 31 32 33 37 42 43 45

47 48 51 52 54 56 57 58

  59 60  70  73 75  76  79   83 84 89

OPMERKING:

Zet wanneer u de naairichting wilt veranderen de naald 
omhoog en draai de stof. 
Als u een steekpatroon hebt geselecteerd dat niet is 
bedoeld voor naaien met een tweelingnaald, en u vervol-
gens op de toets Tweelingnaald drukt, knippert het picto-
gram van de tweelingnaald in de LCD-display en klinkt 
een waarschuwingssignaal. 
In de modus Tweelingnaald is het niet mogelijk om steek-
patronen op te slaan. 
Gebruik de draadafsnijder op het bovendeksel om de 
draden af te knippen. 
Gebruik voor het naaien met een tweelingnaald dunne 
draden (nr. 60 of hoger). 

•	 Beginnen met naaien
Gebruik bij het naaien met een tweelingnaald de tweede klos-
houder. 

Gebruik de klosjes zoals in de afbeelding. 

Trek de beide draden uit de spoelen en rijg ze in door de punten 
van  t/m . 

Controleer of de beide draden niet in de war raken. 

Schakel de hoofdschakelaar in en selecteer het gewenste 
patroon. 

Druk op de toets Tweelingnaald  en trek de beide draden naar 
achteren of naar de linkerkant van de voet. 

Naaien met een tweelingnaald
 Steekpatroon: Modus 3: 54 (voorbeeld)
 Draadspanning:  3 t/m 6
 Naaivoet: Satijnsteekvoet

  Open stikvoet F2

OPMERKING:

Bij het naaien van patronen met een tweelingnaald moet 
u de steken testen voordat u begint. 
Gebruik voor het naaien met een tweelingnaald de zig-
zatvoet of de satijnsteekvoet. 
Schakel de machine uit voordat u de naald vervangt. 
Vervang de tweelingnaald na het naaien weer door een 
enkele naald. 

MODUS 1, 2

MODUS 3

Steekpatronen voor het naaien met een tweelingnaald
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PATRONEN EN LETTERS PROGRAM-
MEREN
Automatische paspelsteek programmeren

Voorbeeld: Steekpatroon nr. 54 (modus 3).

 Selecteer steekpatroon 54 (modus 3). 
 Druk op de geheugentoets. 

 Selecteer steekpatroon 92 (modus 3). 
 Druk op de geheugentoets. 

 Plaats en naai de stof. 

De machine naait een paspelsteek, steekpatroon 54, weer een 
paspelsteek en stopt. 
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Patrooncombinatie programmeren
Voorbeeld: Steekpatroon nr. 56, 58 en 57 (modus 3).

 Selecteer steekpatroon 56 (modus 3). 
 Druk op de geheugentoets om steekpatroon 56 in het 

geheugen op te slaan. 
 Op de LCD-display wordt altijd maar één steekpatroon 

weergegeven.  Het opgeslagen steekpatroon wordt naar de 
linkerkant van de displays verplaatst en de cursor knippert. 

 Steekpatroon 58 (modus 3). Druk op de geheugentoets. 

 Selecteer steekpatroon 57 (modus 3). Druk op de geheu-
gentoets. 

 Er wordt een reeks patrooncombinaties genaaid. Als u bij 
het naaien op de toets Automatisch afhechten  drukt, 
naait de machine het huidige patroon en een paspelsteek 
en stopt deze daarna automatisch. 

Automatische draadafsnijder programmeren 
Voorbeeld: Draad automatisch afknippen bij steekpatronen nr. 
56, 58 en 57 (modus 3)

 Informatie over het overschakelen naar de steekpatronen 
nr. 56, 58 en 57 is opgenomen in de beschrijving van de 
stappen  t/m  in de paragraaf "Patrooncombinatie pro-
grammeren" hierboven. 

 Houd de toets Draadafsnijder  ingedrukt totdat het picto-
gram Draadafsnijder in de LCD-display wordt weergegeven. 

 Begin met naaien. Er wordt een reeks patrooncombinaties 
genaaid en de machine knipt de draden automatisch af na 
de paspelsteek. 

OPMERKING:

Er kunnen maximaal 50 steekpatronen worden opgesla-
gen. 
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Brugsteken
De steekpatronen nr. 59 t/m 62 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

                

       

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91 92

 in modus 3 zijn brugs-
teken waarmee rechte steken tussen steekpatronen worden 
ingevoegd. 

Voor de brugsteken nr. 61 en nr. 62 worden de steeklengte en 
naaldpositie van het vorige patroon in de geprogrammeerde 
patrooncombinatie overgenomen. 

U kunt de naaldpositie en steeklengte van steekpatroon nr. 59 
(modus 3) en nr. 60 (modus 3) aanpassen. 

U kunt de naaldpositie en steeklengte van steekpatroon nr. 61 
(modus 3) en nr. 62 (modus 3) aanpassen. Naaldpositie en 
steeklengte worden ongewijzigd uit het vorige steekpatroon 
overgenomen. 

Voorbeeld: Steekpatroon nr. 61 en 63 (modus 3)

 Selecteer steekpatroon 63 (modus 3). 
 Druk op de geheugentoets. 
 Selecteer steekpatroon 61 (modus 3). 
 Druk op de geheugentoets. 
 Begin met naaien. Er worden twee rechte steken  tussen 

steekpatroon 63 ingevoegd. 

OPMERKING:

Gebruik brugsteekpatroon nr. 59 of 60 als de steeklengte 
van het vorige steekpatroon te fijn is (bijvoorbeeld satijn-
steken). 

•	 Een lege ruimte tussen de steekpatronen invoe-
gen

Voorbeeld: Steekpatroon nr. 57 en 91

 Selecteer steekpatroon 57 (modus 3). 
 Druk op de geheugentoets. 
 Selecteer steekpatroon 91 (modus 3). 
 Druk op de geheugentoets. 
 Begin met naaien. 

Tussen de steekpatronen wordt een lege ruimte van circa 5 mm 
ingevoegd. 

Lege ruimte (standaardsteeklengte)

Steekpatroon nr. 91 (modus 3) 5 mm

Steekpatroon nr. 97 (modus 4, 5 en 6) 2,5 mm

Steekpatroon nr. 98 (modus 4, 5 en 6) 3,5 mm

Steekpatroon nr. 99 (modus 4, 5 en 6) 5 mm

OPMERKING:

Door aanpassen van de steeklengte kunnen lege ruimten 
tussen 0,5 en 5,0 worden gedefinieerd. 
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Spiegelbeeld programmeren
Voorbeeld: Steekpatroon nr. 57 en (modus 3) en het spiegel-
beeld ervan

 Selecteer steekpatroon 57 (modus 3). Druk op de geheu-
gentoets. 

 Selecteer steekpatroon 57 (modus 3). 
 Druk op de spiegelbeeldtoets. In de LCD-display wordt het 

spiegelingspictogram  weergegeven. Druk op de geheu-
gentoets. 

 Begin met naaien. Er wordt een reeks patrooncombinaties 
genaaid. 

 Druk op de toets Automatisch afhechten . De machine 
naait het huidige patroon en beëindigt de naaibewerking 
met een paspelsteek. 

OPMERKING:

Op de volgende steekpatronen kan geen spiegeling wor-
den toegepast:

Modus 1: Steekpatronen 1, 3, 7, 8, 9 en 0. 
Modus 2: Steekpatronen 01, 03, 07 t/m 11,  
15 t/m 16 en 22 t/m 30. 
Modus 3: Steekpatronen 01 t/m 03, 59, 61 t/m 
63,  91 en 92. 
Modus 4, 5 en 6:  Alle steekpatronen. 

Alle steekpatronen. 

   91 92
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Patrooncombinatie vanaf begin naaien

Als u bent gestopt met het naaien van een patrooncombinatie en 
u deze nog eenmaal wilt naaien, drukt u op de geheugentoets 
om de patrooncombinatie vanaf het begin te naaien. 

 Geprogrammeerde patrooncombinatie. 
 Stop met naaien. 
 Druk op de geheugentoets. 
 De machine naait de patrooncombinatie vanaf het begin. 

Huidige patroon vanaf begin naaien
Als u bent gestopt met het naaien van een patrooncombinatie en 
u vanaf het onvolledige patroon verder wilt naaien, drukt u op de 
spiegelbeeldtoets om vanaf het begin van het laatst genaaide 
patroon te naaien. 

 Geprogrammeerde patrooncombinatie. 
 Stop met naaien. 
 Druk op de spiegelbeeldtoets. 
 De machine naait vanaf het begin van het laatst genaaide 

steekpatroon. 
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Voorbeeld: Programmering van "Deppé"

 Druk op de modustoets om modus 4 te activeren. 

 Voer het getal 14 in om de hoofdletter "D" te selecteren. 
 Druk op de geheugentoets. 

 Voer het getal 41 in om de kleine letter "e" te selecteren. 
 Druk op de geheugentoets. 

 Voer het getal 52 in om de kleine letter "p" te selecteren. 
 Druk op de geheugentoets. 

 Voer het getal 52 in om de kleine letter "p" te selecteren. 
 Druk op de geheugentoets.

 Druk op de modustoets om modus 5 te activeren. 
 Voer het getal 51 in om de kleine letter "é" te selecteren. 
 Druk op de geheugentoets. 

 Begin met naaien. 
 Er wordt een reeks patronen genaaid. 

Letters programmeren
In modus 4, 5 of 6 kunt u tekst programmeren door de num-
mers voor de letters in te voeren. 

Modus 4: Letters/getallen/speciale tekens

Modus 5: Europese letters met een accentteken

Modus 6: Russische (Cyrillische) letters

OPMERKING:

Na het naaien van een reeks patronen blijft de naald in 
de bovenste positie staan. 
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Letters verkleinen
Voorbeeld: Het teken  tot circa 2/3 van de oorspronkelijke 
grootte verkleinen. 

 Druk op de modustoets om modus 4 te activeren. 
 Voer het getal 22 in om de hoofdletter "L" te selecteren. 
 Druk op de geheugentoets. 

 Voer het getal 85 in om de letter " " te selecteren. 
 Druk op de toets voor het aanpassen van de steekbreedte 

" ". 
 De steekbreedte wordt in 5,0 gewijzigd. 
 Druk op de geheugentoets. 

 Voer het getal 32 in om de hoofdletter "V" te selecteren. 
 Druk op de geheugentoets. 

 Voer het getal 15 in om de hoofdletter "E" te selecteren. 
 Druk op de geheugentoets. 

 Er wordt een reeks patronen genaaid. 
 Het teken " " wordt tot circa 2/3 van de oorspronkelijke 

grootte verkleind. 
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Lange teksten weergeven
Op de LCD-display worden altijd maar drie tekens weergege-
ven. 

Als de volledige tekst niet wordt weergegeven, drukt u op de 
cursortoetsen om het beeld te laten rollen.

 Door het indrukken van de cursortoetsen wordt de cursor 
verplaatst en wordt naar links door de tekst bewogen. 

 Door het indrukken van de cursortoetsen wordt de cursor 
verplaatst en wordt naar rechts door de tekst bewogen. 

Letters (patronen) verwijderen en invoe-
gen
Voorbeeld: Verwijderen van " " uit "L VE" en invoegen van 
"O" in plaats van " "

 Druk op de cursortoetsen om de cursor onder de letter 
" " te plaatsen. 

 Druk op de verwijdertoets. 

 Selecteer patroon 25 "O". 

 Druk op de geheugentoets. "O" wordt tussen "L" en "V" 
ingevoegd. 

OPMERKING:

Met driehoekjes  wordt aangegeven dat zich nog 
meer letters in deze richting bevinden. 
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Tekens (patronen) dupliceren

Voorbeeld: Dupliceren van "2" in het cijfer "123"

 Plaats de cursor onder het teken "2". 

 Druk op de geheugentoets om het getal "2" te dupliceren. 
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Steken in geprogrammeerde patronen aan-
passen
U kunt de steekbreedte en -lengte van geprogrammeerde steek-
patronen per eenheid of afzonderlijk wijzigen. 

Voorbeeld:  Steekbreedte per eenheid wijzigen. 

 Activeer modus 3. 
 Selecteer patroon 67 (

67

). 
 Druk op de geheugentoets. 

 Selecteer patroon 67 (
67

). 

 Druk op de spiegelbeeldtoets. 
 Druk op de geheugentoets. 

 Plaats de cursor rechts van het laatst geprogrammeerde 
patroon. 

 Druk op de steekbreedtetoets om de steekbreedte (5,0) te 
wijzigen. 

 Er wordt een reeks patronen genaaid. 
 De steekbreedte van het geprogrammeerde patroon wordt 

per eenheid gewijzigd. 

•	 Uniform gemaakte naaldpositie
De naaldpositie van de geprogrammeerde patronen is afhanke-
lijk van de combinatie:

 Naar links uniform gemaakt als de patronen met de linker-
naaldpositie (

 70
) en de middelste naaldpositie (

67

) worden 
gecombineerd. 

 Naar rechts uniform gemaakt als de patronen met de rech-
ternaaldpositie (

67
 gespiegeld) en de middelste naaldpositie 

(
67

) worden gecombineerd. 

 In het midden uniform gemaakt als de patronen met de 
linkernaaldpositie (

 70) en de rechternaaldpositie 
 (

67

 gespiegeld) worden gecombineerd. 

 In het midden uniform gemaakt als de patronen met de 
linker- 

 (
 70
), rechter- (

67
 gespiegeld) en middelste naaldpositie (

67

) 
worden gecombineerd. 
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 Activeer modus 3. 
 Selecteer patroon 54 (

54

). 
 Druk tweemaal op de geheugentoets. 

 Plaats de cursor onder het tweede steekpatroon van 54 (
54

). 

Voorbeeld: Steekbreedte afzonderlijk wijzigen.

 Druk op de steekbreedtetoets om de steekbreedte (3,5) te 
wijzigen. 

 Er wordt een reeks patronen genaaid. 
 De steekbreedte van het geprogrammeerde patroon wordt 

7 mm en 3,5 mm. 
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Balans
De naairesultaten van stretchpatronen verschillen afhankelijk 
van de omstandigheden, zoals naaisnelheid, type stof en aan-
tal lagen. 

Naai daarom eerst een stukje op een proeflapje van de stof die 
u wilt gebruiken. 

Als de stretchpatronen zijn kromgetrokken, kunt u dat met de 
balans corrigeren. 

 Balans
 

Stretchsteekpatroon (voorbeeld: steekpatroon 40 
40

 in modus 3)

Als het patroon is samengedrukt, draait u de balans in de rich-
ting "+". 

Als het patroon is uitgerekt, draait u de balans in de richting "-". 

Steekbalans van knoopsgat 26

Als de rechterrij dichter is, draait u de balans in de richting "+". 

Als de linkerrij dichter is, draait u de balans in de richting "-". 

•	 Gelijkmatigheid van de paspel
Als de steek niet bij de startpositie komt, draait u de balans in de 
richting "+". 

Als de steek niet bij de terugkeerpositie komt, draait u de balans 
in de richting "-". 
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MACHINE ONDERHOUDEN
Grijperbaan en transporteur reinigen

 WAARSCHUWING:

Schakel de hoofdschakelaar uit en verwijder de stekker 
voordat u de machine reinigt. 
De machine mag alleen uit elkaar worden gehaald op de 
manier die in deze paragraaf wordt beschreven.  

 VOORZICHTIG:

Zet de machine niet weg op een plaats met een hoge 
luchtvochtigheid, in de buurt van een verwarming of in 
direct zonlicht. 

Spoelhuis installeren

  Plaats het spoelhuis  zodanig dat de knop  naast de 
stopper  in de grijperbaan past. 

  Plaats de spoel. 
  Bevestig de steekplaat met de stelschroeven . Contro-

leer na het reinigen van de machine of de naald en de 
naaldvoet zijn bevestigd. 

 Spoelhuis
 Stopper
  Knop
 Schroevendraaier
 Stelschroef

Druk op de toets Naaldstopper omhoog/omlaag om de naald 
omhoog te zetten. Trek vervolgens de stekker uit de naaima-
chine. 

Verwijder de naald en de naaivoet. 

 Draai de stelschroef  uit de linkerkant van de steekplaat 
. Gebruik hiervoor de schroevendraaier  die bij de 

machine is geleverd. Verwijder de steekplaat . 
 Verwijder de spoel. Til het spoelhuis  omhoog en verwijder 

het. 
 Reinig het spoelhuis  met een borsteltje . 
 Reinig de transporteur , het mechanisme van de draadaf-

snijder  en de grijperbaan  met het borsteltje. 
 Reinig het midden van de grijperbaan met een droge doek. 

 Schroevendraaier
 Stelschroef
 Steekplaat
 Borsteltje
 Mechanisme van de draadafsnijder
 Spoelhuis
 Transporteur
 Grijperbaan

* U kunt dit ook met een stofzuiger doen. 

* U hoeft de machine niet te smeren. 

OPMERKING:

Reinig de oppervlakken van de machine met een zachte 
doek en neutrale zeep. 
Controleer na het reinigen van de machine of de naald en 
de naaldvoet zijn bevestigd. 
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Waarschuwingssignaal Oorzaak Oplossing

1.  De toets Starten/stoppen wordt ingedrukt terwijl het voetpe-
daal is aangesloten. 

2.  Het voetpedaal is defect. 
 (Het pictogram van het voetpedaal blijft knipperen. )

Trek de kabel van het voetpe-
daal los. 

Neem contact op met het 
servicecentrum of met de 
winkel waar u de machine 
hebt gekocht. 

De machine wordt gestart terwijl de naaivoet omhoog staat. Zet de naaivoet omlaag en 
start de machine vervolgens 
opnieuw. 

De machine stopt als het knoopsgat wordt genaaid zonder dat 
de knoopsgathendel omlaag is gezet. 

Zet de knoopsgathendel 
omlaag en start de machine 
vervolgens opnieuw.  

De spoelpen wordt naar rechts verplaatst.  Verplaats de spoelpen naar 
links om te naaien.

De machine start nadat deze wegens overbelasting is gestopt. Wacht ten minste 15 secon-
den voordat u de machine 
opnieuw start. 

Schakel de hoofdschakelaar 
uit. 

Verwijder de draad die om de 
draadhendel (grijperbaan) is 
gewikkeld. 

(E1-E7) De machine werkt niet vlekkeloos wegens een probleem in het 
besturingsschakelcircuit. 

Neem contact op met het 
servicecentrum of met de 
winkel waar u de machine 
hebt gekocht. 

Het is normaal dat binnen in de machine een zachte bromtoon te horen is. 

De LCD-display kan warm worden als de machine gedurende meerdere uren wordt gebruikt. 

Geluidssignaal In de volgende gevallen hoort u een signaal:
Kort signaal Normaal gebruik. 

Drie korte signalen Niet-toegestaan gebruik of storing. 

Lang signaal Alle opgeslagen steekpatronen worden verwijderd. 

Fout E1-E7 is opgetreden. 

Kort en lang signaal Knoopsgat is gereed

Problemen en waarschuwingssignalen
Als u een waarschuwingssignaal hoort en in de LCD-display een waarschuwingspictogram wordt weergeven, moet u de volgende 
instructies in acht nemen. 
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Storing Oorzaak Oplossing
Naalddraad breekt 1. Naalddraad is niet goed ingeregen. 

2. Draadspanning is te hoog. 
3. Naald is krom of bot. 
4. Naald is verkeerd ingezet. 
5. Naalddraden zijn bij aanvang van het naaien niet goed onder de naaivoet 

gelegd. 
6. De draden zijn na het naaien niet naar achteren getrokken. 
7. Draad is te dik of te dun voor de naald. 

Pagina 21, 22
Pagina 26, 27
Pagina 17
Pagina 17
Pagina 23

Pagina 28
Pagina 17

Spoeldraad breekt 1. Spoeldraad is niet op de juiste manier in het spoelhuis ingeregen. 
2. Als gevolg van het naaien zit er stof in het spoelhuis. 
3. Spoel is beschadigd en loopt niet goed. 
4. Er zit draad om een spoel gewikkeld. 

Pagina 20
Pagina 67
Spoel vervangen. 
Pagina 19

Naald breekt 1. Naald is verkeerd ingezet. 
2. Bevestigingsschroef van de naald zit los. 
3. De draden zijn na het naaien niet naar achteren getrokken. 
4. Naald is te dun voor de stof die wordt gebruikt. 
5. Er wordt een ongeschikte naaivoet gebruikt. 

Pagina 17
Pagina 17
Pagina 28
Pagina 17
De juiste naaivoet 
gebruiken. 

Er worden steken 
overgeslagen

1. Naald is verkeerd ingezet of is krom of bot. 
2. Naald en/of draad zijn niet geschikt voor het materiaal dat wordt genaaid. 
3. Voor het naaien van stretchstoffen, zeer dunne stoffen en synthetische stoffen 

is geen naald met blauwe kolk gebruikt. 
4. Draden zijn niet goed ingeregen. 
5. Er wordt een naald van te lage kwaliteit gebruikt. 

Pagina 17
Pagina 17
De stretchsteeknaald 
gebruiken. 
Pagina 21, 23
Naald vervangen. 

Zoom rimpelt 1. Draadspanning is te hoog. 
2. Naalddraad is niet goed ingeregen. 
3. Naald is te dik voor de stof die wordt genaaid. 
4. Steek is te lang voor de stof. 
5. Bij het naaien van zeer dunne stoffen is geen stabilisatie gebruikt. 

Pagina 26, 27
Pagina 21, 22
Pagina 17
Gebruik een kortere 

steek. 
Stabilisatie gebruiken. 

Stof wordt niet 
gelijkmatig getrans-
porteerd 

1. Er zit stof in de transporteur. 
2. De steken zijn te fijn. 
3. Transporteur is tijdens het naaien omlaag gezet en daarna niet omhoog gezet. 

Pagina 67
Gebruik een langere 

steek. 
Pagina 16

Er worden lussen 
gemaakt

1. Draadspanning is te laag. 
2. Naald is te dik of te dun voor de stof die wordt gebruikt. 

Pagina 26, 27
Pagina 17

Machine werkt niet 1. Machine is niet op de netvoeding aangesloten. 
2. Er zit een draad vast in de grijperbaan. 
3. De spoelpen is na het opwinden van de spoel niet meer naar links gezet. 

Pagina 10
Pagina 67
Pagina 19

Knoopsgat wordt 
niet correct genaaid

1. De steekdichtheid is ongeschikt voor de stof die wordt gebruikt. 
2. Voor de stretchstof of synthetische stof is geen versteviging gebruikt. 
3. De knoopsgathendel is niet omlaag gezet. 

Pagina 43
Versteviging gebrui-

ken. 
Pagina 42

Machine maakt erg 
veel geluid

1. Er zit een draad vast in de grijperbaan. 
2. Als gevolg van het naaien zit er stof in de grijperbaan of het spoelhuis. 

Pagina 67
Pagina 67
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Overzicht modus 1-6
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