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1

Vóór gebruik (lees dit hoofdstuk voor gebruik)
1

Belangrijke veiligheidsinstructies
8LWOHJYDQ³

2SJHOHW´HQ³

Vóór gebruik (lees dit hoofdstuk voor gebruik)

*HEUXLNGHMXLVWHVSDQQLQJWRW9ZLVVHOVSDQQLQJ
'H]HYHLOLJKHLGVLQVWUXFWLHV]LMQWHUYRRUNRPLQJYDQHQLJULVLFRRIVFKDGHGRRURQMXLVW
JHEUXLNYDQGHPDFKLQH/HHV]H]RUJYXOGLJHQYROJGHLQVWUXFWLHVRS
:DDUVFKXZLQJ´

2SJHOHW

2QMXLVWJHEUXLNNDQOHLGHQWRWHUQVWLJOHWVHORIGHGRRG

:DDUVFKXZLQJ

2QMXLVWJHEUXLNNDQOHLGHQWRWOHWVHORIVFKDGHDDQGH
PDFKLQH

9HUNODULQJYDQGHV\PEROHQ

Niet aanraken.

Verboden acties

Vereiste acties

Trek de stekker uit het
stopcontact.

2SJHOHW
Zorg dat u het netsnoer niet beschadigt, aanpast of al te sterk buigt. Trek er
niet aan en verdraai het niet.
'LWNDQHHQHOHNWULVFKHVFKRNRIEUDQGYHURRU]DNHQ
$OVKHWQHWVQRHULVEHVFKDGLJGPRHWKHWGRRUHHQVQRHUZRUGHQYHUYDQJHQGDW
VSHFL¿HNYRRUGLWPRGHOLVRQWZRUSHQ

:DDUVFKXZLQJ
Gebruik de machine niet buiten.
'LWNDQHHQHOHNWULVFKHVFKRNRIEUDQGYHURRU]DNHQ
Gebruik de machine niet in ruimtes waar spuitbussen worden gebruikt of
zuurstof wordt toegediend.
+LHUGRRU]RXEUDQGNXQQHQRQWVWDDQ
Verricht geen andere reparaties, demontages of aanpassingen dan in de
gebruiksaanwijzing zijn aangegeven.
'LWNDQOHLGHQWRWHHQHOHNWULVFKHVFKRNEUDQGRIOHWVHO
3

:DDUVFKXZLQJ
Controleer of het spoelhuis gesloten is, voordat u met de machine gaat
werken.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO
Wanneer de machine niet in gebruik is, moet u deze veilig opbergen, niet op
de vloer. De uitstekende delen kunnen letsel veroorzaken als iemand op de
machine valt.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO
Voordat u de naald verwisselt of de boven- of onderdraad inrijgt, zet u de
naaimachine uit met de hoofdschakelaar.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO
Houd uw aandacht bij het naaien wanneer u met de naaimachine werkt.
$OVGHQDDOGEUHHNWNXQWXOHWVHORSORSHQ
Raak bewegende delen zoals de naald, de draadhefboom of het handwiel
niet aan.
'LWNDQOHWVHOWRWJHYROJKHEEHQ
Plaats uw handen of vingers niet onder de naald.
'LWNDQOHWVHOWRWJHYROJKHEEHQ
Gebruik deze niet wanneer kleine kinderen in de buurt van de machine zijn.
.LQGHUHQPRJHQQLHWPHWGHPDFKLQHVSHOHQRPGDW]LM]LFKDDQGHQDDOGNXQQHQ
YHUZRQGHQ
Wanneer u de machine na gebruik onbeheerd achterlaat, zet deze dan uit
met de hoofdschakelaar en trek de netstekker uit het stopcontact.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO
Alvorens de machine te gebruiken, zorgt u dat de schroef van de persvoet,
de naaldklemschroef en de naaldplaatschroeven goed zijn vastgezet en dat
de persvoet goed in de persvoethouder zit.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO
Voer de volgende acties niet uit.
'LWNDQOHWVHOWRWJHYROJKHEEHQ
 1DDLHQ]RQGHUGHSHUVYRHWRPODDJWH]HWWHQ
 1DDLHQWHUZLMOGHQDDOGQLHWMXLVWLVJHSODDWVW
 :HUNHQPHWHHQYHUERJHQQDDOG
 7UHNNHQDDQGHVWRIWHUZLMOXQDDLW
 6WHHNNHX]HNQRSYHUGUDDLHQWLMGHQVKHWQDDLHQ

4

:DDUVFKXZLQJ

1

Werk niet op een onstabiel oppervlak, zoals een bank of een bed.
$OVGHQDDLPDFKLQHYDOWNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHORIWRWVFKDGHDDQGHPDFKLQH

'HPDFKLQHNDQZRUGHQJHEUXLNWGRRUNLQGHUHQPHWHHQOHHIWLMGYDQMDDUHQRXGHUHQ
SHUVRQHQPHWHHQYHUPLQGHUGHOLFKDPHOLMN]LQWXLJOLMNHRIYHUVWDQGHOLMNHYHUPRJHQVRI
HHQWHNRUWDDQHUYDULQJHQNHQQLVPDDUDOOHHQDOV]LMRQGHUWRH]LFKWVWDDQRIGHMXLVWH
LQVWUXFWLHVKHEEHQJHNUHJHQRYHUKHWJHEUXLNYDQGHPDFKLQHRSHHQYHLOLJHPDQLHUHQ
YROOHGLJLQ]LFKWKHEEHQJHNUHJHQLQGHPRJHOLMNHJHYDUHQ

5

Vóór gebruik (lees dit hoofdstuk voor gebruik)

Zorg dat er geen vreemde voorwerpen in openingen van de machine
terechtkomen, bijv. bij het verwijderen van het lampenkapje en/of de
behuizing van het spoelhuis.
'LWNDQOHLGHQWRWOHWVHORIVFKDGHDDQGHPDFKLQH

Benaming onderdelen

,QGH]HKDQGOHLGLQJYLQGW
XEHVFKULMYLQJHQYDQ
JHEUXLNVSURFHGXUHVYRRUWZHH
PRGHOOHQQDDLPDFKLQHV
1RUPDOLWHUJHOGHQGHEHVFKULMYLQJHQ
YRRUEHLGHPRGHOOHQ$OVGH
EHVFKULMYLQJDOOHHQJHOGWYRRU
ppQPRGHOZRUGWGLWDDQJHJHYHQ
PHW³7\SH&´RI³7\SH'´

5HJHONQRSYRRU
ERYHQGUDDGVSDQQLQJ

'UDDGJHOHLGHU

*DUHQSHQ
7LSJHYHU

5HJHONQRSYRRU
SHUVYRHWGUXN
* $OOHHQRS
PRGHO3RZHU)DE

'UDDGKHIERRP
6WHHNNHX]HNQRS
/DPSHQNDS
'UDDGDIVQLMGHU

$FKWHUXLWQDDLKHQGHO

* $OOHHQRS7\SH'

/DPSMH
9HUOHQJWDIHO
EHUJYDNYRRUWRHEHKRUHQ

1DDOGNOHPVFKURHI

1DDOGLQULMJHU
* $OOHHQRSPRGHO
;;;&';;6XSHU-
63-;/;;;;
683(5-($1676(:
3RZHU)DE

1DDOGGUDDGJHOHLGHU
1DDOGSODDW

3HUVYRHWKRXGHU
7UDQVSRUWHXU

6FKURHIYDQGH
SHUVYRHWKRXGHU
3HUVYRHW
6SRHOKXLVNOHS
6

6SRHOKXLV

Type C
0RGHO ;;;&&;;;;;
XXXX17

7\SH'
0RGHO ;;;'';;6XSHU-
63-;/683(5-($1676(:
3RZHU)DE

Vóór gebruik (lees dit hoofdstuk voor gebruik)

6SRHORSZLQGHU

1

8LWVSDULQJYRRUWUDQVSRUW
6WHHNXZKDQGLQGHXLWVSDULQJ
RPGHPDFKLQHWHGUDJHQ

6SRHORSZLQGVWRSSHU

3HUVYRHWKHQGHO

'UDDGDIVQLMGHU
+DQGZLHO

+RRIGVFKDNHODDU

6WHNNHULQJDQJ
.QRRSVJDW
DIVWHOVFKURHI
9RHWSHGDDO

7

Onderdelen en hun functies
+LHURQGHUZRUGHQGHIXQFWLHVYDQGHGLYHUVHRQGHUGHOHQYDQGHQDDLPDFKLQH
EHVFKUHYHQ

Regelknop voor persvoetdruk
* Alleen op model PowerFab17
 'RRUDDQGH]HNQRSWHGUDDLHQNXQWXGHGUXNGLHGRRUGH
SHUVYRHWZRUGWXLWJHRHIHQGDDQSDVVHQ
 'RRUGHNQRSLQGHULFKWLQJYDQGH³±´WHGUDDLHQYHUODDJWXGH
SHUVYRHWGUXN
 9RRURSWLPDOHUHVXOWDWHQELMKHWQDDLHQYDQVWUHWFKVWRIRI
GXQQHVWRIYHUODDJWXGHGUXNHQLJV]LQV
 1RUPDOLWHUQDDLWXPHWGHNQRSRS³´

Verlengtafel
(bergvak voor toebehoren)
 7UHNGHYHUOHQJWDIHO
EHUJYDNYRRU
WRHEHKRUHQ XLWLQGH
ULFKWLQJYDQGHSLMO

Persvoethendel
 9RRUKHWQDDLHQ]HWXGHSHUVYRHWRPODDJPHWGH
SHUVYRHWKHQGHO 6WDQG1
 :DQQHHUXVWRISODDWVW]HWXGHSHUVYRHWRPKRRJ
PHWGHSHUVYRHWKHQGHO 6WDQG2
 8NXQWGHSHUVYRHWQRJKRJHU]HWWHQGRRUGH
SHUVYRHWKHQGHOLQVWDQG3WH]HWWHQ'H
SHUVYRHWKHQGHOEOLMIWQLHWLQGH]HVWDQGVWDDQ+RXG
GH]HRS]LMQSODDWVWHUZLMOXGHVWRILQEUHQJW'H]H
VWDQGLVKDQGLJZDQQHHUXGLNNHVWRIQDDLW
8

Handwiel
 0HWKHWKDQGZLHO]HWXGHQDDOG
KDQGPDWLJRPKRRJHQRPODDJ

1
Vóór gebruik (lees dit hoofdstuk voor gebruik)

N.B.
Draai het handwiel altijd naar u toe
(in de richting van de pijl).
Als u het handwiel de andere kant op
draait, raakt de draad mogelijk
verward.

Steekkeuzeknop
 6HOHFWHHUGHVWHHNGLHXZLOW
JHEUXLNHQ
'UDDLGHVWHHNNHX]HNQRSWRW
GHJHZHQVWHVWHHN
WHJHQRYHUGHPDUNHULQJ
ERYHQGHNQRSVWDDW

15 Steekkeuze programma
Model XXX15C/15DXX / SuperJ15 /
XXX15 / SUPERJEANS / TSEW1

17 Steekkeuze programma
Model XXX17C/17DXX / SPJ17XL / SuperJ17 /
XXXX17 / PowerFab17

Achteruitnaaihendel
 'UXNGHDFKWHUXLWQDDLKHQGHORPODDJRPDFKWHUXLW
WHQDDLHQ
 +DDOXZYLQJHUZHJYDQGHDFKWHUXLWQDDLKHQGHO
RPZHHUYRRUXLWWHQDDLHQ

9

Tipgever
,QGHWLSJHYHU RQGHUGHNOHSRSGHQDDLPDFKLQH YLQGWXHQNHOHEHODQJULMNH
EHVFKULMYLQJHQ]RDOVHOHPHQWDLUHEHZHUNLQJHQ

z Hoe u de tipgever gebruikt
 Type C
Plaats de klep omhoog om deze te openen.

7LSJHYHU
ELQQHQLQRSJHERUJHQ

 Type D
Trek de bovenkant van de klep naar u toe om deze te openen.
7LSJHYHU
ELQQHQLQRSJHERUJHQ

N.B.
Trek de bovenkant van de klep niet met teveel kracht omlaag. Dan kan het
deksel breken.
Als de klep is verwijderd van de machine,
plaats de klep dan in het corresponderende
vlak en duw het recht omlaag totdat hij
vastklikt.

10

Hoe u het voetpedaal bedient
:DDUVFKXZLQJ

1
Vóór gebruik (lees dit hoofdstuk voor gebruik)

Zet de hoofdschakelaar van de naaimachine uit voordat u het
voetpedaal aansluit.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO

 Bewerking

1

2

Druk op de “c” van de
hoofdschakelaar om
de naaimachine uit te
schakelen.
+RRIGVFKDNHODDU

Steek de machinestekker in de
stekkeringang op de machine.

0DFKLQHVWHNNHU

3

Druk op de “|” van
de hoofdschakelaar
om de naaimachine
in te schakelen.
+RRIGVFKDNHODDU

4

Trap het voetpedaal in
om de naaimachine te
bedienen.
Hoe verder u het voetpedaal
intrapt, des te sneller gaat
de machine.
9RHWSHGDDO
Als u wilt stoppen
met naaien, laat u het
voetpedaal los.

11

2

Voorbereiding voor het naaien

Netsnoer aansluiten
2SJHOHW
Raak de stekker niet aan met vochtige handen.
$QGHUVNXQWXHHQHOHNWULVFKHVFKRNNULMJHQ
Pak de stekker vast - niet het snoer - als u deze in het stopcontact
wilt steken of eruit wilt halen.
$QGHUVEHVFKDGLJWXPRJHOLMNKHWVQRHUPHWHOHNWULVFKHVFKRNEUDQGRI
OHWVHODOVJHYROJ

:DDUVFKXZLQJ
Voordat u de netstekker in het stopcontact steekt, zet u de machine
uit met de hoofdschakelaar.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO

1
2

Plaats het voetpedaal op de grond.

3

Steek de netstekker in het
stopcontact.

Steek de machinestekker in de
stekkeringang.

1HWVWHNNHU
9RHWSHGDDO

6WHNNHULQJDQJ
0DFKLQHVWHNNHU

+RRIGVFKDNHODDU

4

Druk op de “|” (aan) van de
hoofdschakelaar.
De machine is ingeschakeld.

AAN
UIT

12

Memo

13

N.B.
Neem een
speciaal
ontworpen spoel.

Onderdraad opwinden

6WDUW

1

Schakel de
machine uit.

2

+RRIGVFKDNHODDU

Trek de garenpen omhoog. Plaats
de klos garen en de kloskap op de
garenpen.
.ORVNDS
.ORVJDUHQ
.ORVSHQ

.ODDU

10

'UDDGJHOHLGHU 3
1 Zet de spoelopwinder
terug door deze in de
richting van de pijl te
schuiven.
N.B.
Als u de spoelopwinder
niet terugzet, beweegt
de naald niet. U kunt
dan niet naaien.

2

6SRHORSZLQGHU

1

2 Neem de spoel van de spoelopwinder en
knip de draad af.

9

1 Trap het voetpedaal in om door
te gaan met het opwinden van de
spoel.
2 Als het opwinden van de spoel
langzamer gaat, laat dan het
voetpedaal los om te stoppen
met het opwinden van de spoel.

9RHWSHGDDO
14

8

Knip de overtollige draad
boven het spoelgat af.
* .QLSGHGUDDG]RDIGDWHU
JHHQRYHUWROOLJHGUDDGXLW
KHWVSRHOJDWVWHHNW

:DDUVFKXZLQJ
Raak de spoelopwinder of het handwiel niet aan tijdens het
opwinden van de spoel.
'LWNDQOHWVHOWRWJHYROJKHEEHQ

3

4

Leid het draaduiteinde door
het gat in de spoel, zoals
aangegeven.
Plaats de spoel op de
spoelopwinder, met de groef
tegenover het uitsteeksel op
de as.
*DW

2
Voorbereiding voor het naaien

Trek de draad uit de draadklos
en houd deze met één hand vast.
Leid de draad met de andere
hand rond de draadgeleider,
zoals aangegeven.
+RXGGH]HRS
]LMQSODDWVPHW
'UDDGJHOHLGHU
XZYLQJHU

*DUHQ
*URHI
6SRHO

6SRHORSZLQGHU
*DUHQSHQ 2

5
6SRHORSZLQGHU
( 4  5  7  8  10
+RRIGVFKDNHODDU
 1  6

6

8LWVWHHNVHO
RSDV

Schuif de
spoelopwinder
in de richting
van de pijl,
totdat hij op
zijn plaats
klikt.

Schakel de machine in.
+RRIGVFKDNHODDU

9RHWSHGDDO
( 7  9

7

1 Terwijl u het uiteinde van de
draad vasthoudt, trapt u het
voetpedaal iets in.
2 Nadat de draad ongeveer
10 slagen om de spoel
is gewonden, laat u het
voetpedaal los om het
spoelopwinden te stoppen.

9RHWSHGDDO

15

Onderdraad inrijgen
2SHQGHVSRHOKXLVNOHSHQSODDWVGHVSRHOLQKHWVSRHOKXLV
$OVXGHVSRHOQLHWMXLVWLQKHWVSRHOKXLVKHEWJHSODDWVWNULMJWXJHHQJRHGHVWHNHQ

1

Schakel de machine uit.

2

Trek de spoelhuisklep naar u toe.

+RRIGVFKDNHODDU

6SRHOKXLVNOHS

3

Plaats het spoelhuis zodanig dat
het tegen de klok in draait.
6SRHO

$IZLNNHOULFKWLQJGUDDG
7HJHQGHNORNLQ

6SRHOKXLV
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0HWGHNORNPHH

&RQWUROHHUGHDIZLNNHOULFKWLQJYDQGHVSRHO

4

Leid de draad door , vervolgens door , en trek dan de draad
naar achteren, zoals hieronder aangegeven.

2
Voorbereiding voor het naaien

5

Trek de draad ongeveer 15 cm
naar achteren.
FP

6

Plaats de uitsteeksels op de spoelhuisklep in de groeven van
de naaldplaat en schuif de klep dicht.

*URHI

8LWVWHHNVHO

6SRHOKXLVNOHS
6SRHOKXLVNOHS
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Bovendraad inrijgen

6WDUW

1

2

Schakel de
machine uit.

Zet de persvoethendel
omhoog.

+RRIGVFKDNHODDU

3HUVYRHWKHQGHO
'UDDGJHOHLGHU 5

.ODDU

9

Leid de draad door de
persvoet en trek ongeveer
15 cm draad naar
achteren.

'UDDGKHIERRP
( 6
1DDOGGUDDGJHOHLGHU 7
2RJYDQGHQDDOG 8
3HUVYRHW 9

FP
3HUVYRHWKHQGHO
( 2

8

Leid de draad
van voren door
het oog van de
naald.
* Wanneer u
werkt met de
naaldinrijger,
zie pagina 20.

2RJYDQGH
QDDOG
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7

Leid de draad door de naalddraadgeleider.
1DDOGGUDDGJHOHLGHU

1DDOGGUDDGJHOHLGHU
U leidt de draad gemakkelijk door de
naalddraadgeleider door de draad in uw
linkerhand te houden en de draad met uw
rechterhand in te voeren, zoals aangegeven.

3

Draai het handwiel naar u toe
om de draadhefboom omhoog
te zetten.
+DQGZLHO
'UDDGKHIERRP

4

Trek de garenpen omhoog.
Plaats de klos garen en de
kloskap op de garenpen.

2

.ORVNDS
.ORVJDUHQ

*DUHQSHQ 4
+DQGZLHO 3

+RRIGVFKDNHODDU
( 1

6

3 Trek de draad
door de groef en
trek hem dan weer
omhoog.
4 Trek de draad
vanaf de
rechterkant door
de draadhefboom.
5 Trek de draad
door de groef.

5

Voorbereiding voor het naaien

*DUHQSHQ

1 Trek de draad van de
klos garen en houd
deze met één hand
vast.
2 Leid met de andere
hand de draad rond de
draadgeleider, zoals
aangegeven.

'UDDGJHOHLGHU

'HGUDDGPRHW
&RQWUROHHURIGH /HLGGHGUDDGLQ
VWUDNVWDDQHQ
GUDDGKHIERRP GHDDQJHJHYHQ
MXLVWLVLQJHUHJHQ YROJRUGH 3WP5 VWHYLJYDVW]LWWHQ

'UDDGKHIERRP
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Werken met de naaldinrijger
* Alleen op model XXX17C/17DXX / SuperJ15/17 / SPJ17XL /
XXXX17 / SUPERJEANS / TSEW1 / PowerFab17
:DDUVFKXZLQJ
Voordat u gaat werken met de naaldinrijger, zet u de machine uit met
de hoofdschakelaar.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO
* Gebruik naaimachinenaalden nr. 11/75 t/m 16/100 met de naaldinrijger.
(Naald nr. 14/90 wordt bij de aanschaf van de machine geleverd.)
De naald kan niet worden ingeregen als de draad te dik is voor de naald. Voor meer
bijzonderheden over mogelijk combinaties van naald en draad, zie “Samenwerking
tussen naald, garen en stof en het instellen van de draadspanning” op pagina 27.

z Voorbereidingen om te werken met de naaldinrijger

1

Draai het handwiel naar u toe
totdat de naald in de hoogste
stand staat.

2

Draai de steekkeuzetoets naar
“7” (rechte steek).
* $QGHUVZHUNWGHQDDOGLQULMJHU
PRJHOLMNQLHWJRHGHQZRUGWGH
GUDDGPLVVFKLHQQLHWLQJHUHJHQ

* $OVGHQDDOGQLHWLQGHKRRJVWH
VWDQGVWDDWNXQWXGHQDDOG
QLHWLQULMJHQ

7

6WHHNNHX]HNQRS

3

Zet de persvoethendel omhoog.

3HUVYRHWKHQGHO

4

Controleer dat de draad door de
naalddraadgeleider is geleid.

1DDOGGUDDGJHOHLGHU

z Informatie over het naaldinrijgmechanisme
12PODDJ

1DDOG
2'UDDLHQ
20

*HOHLGHU

+DDN

'HKDDN]LWLQGHJHOHLGHU
'HKDDNJDDWGRRUGHQDDOG
SDNWGHGUDDGHQWUHNWGH
GUDDGGRRUGHQDDOG

z Werken met de naaldinrijger

1

Terwijl u de
naaldinrijgerhendel volledig
omlaag zet, haakt u de
draad op de geleider, zoals
aangegeven in het diagram.

1DDOGLQULMJHUKHQGHO

2

*HOHLGHU

Voorbereiding voor het naaien

2

Draai de naaldinrijgerhendel
volledig naar achteren
en trek de draad door de
naaldinrijgergleuf.

1DDOGLQULMJHUJOHXI

3

4

1 Draai de naaldinrijgerhendel
langzaam zover mogelijk terug
naar u toe.
2 Controleer dat de draad door het
oog van de naald is gegaan.
3 Laat de naaldinrijgerhendel los
terwijl u het uiteinde van de draad
loslaat.
* $OVGHQDDOGQLHWLVLQJHUHJHQ
FRQWUROHHUGDQRIGHQDDOGLQGH
KRRJVWHVWDQGLVJH]HWHQKHUKDDOGH
SURFHGXUHWHEHJLQQHQPHWVWDS 1 

Trek de draadlus die is gevormd achter de naald, en trek ca. 15 cm draad
naar achteren.

FP
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Onderdraad ophalen
1

2

3

4

Zet de
persvoethendel
omhoog. Houd
de bovendraad
losjes vast met uw
linkerhand. Draai
het handwiel één
hele slag naar u
toe.

7UHNGHGUDDG
QLHWVWUDN

Trek met uw linkerhand iets aan de
bovendraad om de onderdraad op te
halen.

Trek de onderdraad naar voren.

Trek de draden evenwijdig aan
elkaar en leid ze door de groef
(pijl) en onder de persvoet. Trek ze
vervolgens 15 cm naar achteren.

3HUVYRHW
FP
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Toepassing patroonsteken
:DDUVFKXZLQJ
Alvorens de steekkeuzeknop te verdraaien zet u de machine uit met
de hoofdschakelaar.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO
Draai niet aan de steekkeuzeknop terwijl de naald omlaag staat.
$QGHUVNDQGHQDDOGEUHNHQHQOHWVHOYHURRU]DNHQ

2
Voorbereiding voor het naaien

'UDDLKHWKDQGZLHOQDDUXWRHRPGHQDDOGLQGHKRRJVWHVWDQGWH
]HWWHQ
.LHVGHVWHHNGRRUGHVWHHNNHX]HNQRSWHYHUGUDDLHQ
6WHHNNHX]HNQRS

.QRRSVJDW

5HFKWHVWHHN
=RPHQ
5LWVHQLQ]HWWHQ

=LJ]DJ
$SSOLFHUHQ
2YHUKDQGVQDDLHQ

5HFKWHVWHHNGXQQHVWRI

15 Steekkeuze programma

17 Steekkeuze programma

14 15

10

9HUVWHOVWHHN
2YHUKDQGVH
VWHHNGXQQH
VWRI

.DQWHHOVWHHN

%OLQG]RRPVWHHN

'HFRUDWLHYH
VWHHN
)DJRWWHUHQ

6FKHOSVWHHN

'HFRUDWLHYH
VWHHN
6HUSHQWLQH

%OLQG]RRPVWHHN

11 12

13

'HFRUDWLHYH
VWHHN
2YHUKDQGV
QDDLHQ
9HUVWHYLJGH
UHFKWH
VWHHN

16

'HFRUDWLHYH
VWHHN
2YHUORFN
9HUVWHOVWHHN
2YHUKDQGVH
VWHHNGXQQH
VWRI

17
6FKHOSVWHHN
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Persvoet verwisselen
:DDUVFKXZLQJ
Voordat u de persvoet verwisselt, zet u de machine uit met de
hoofdschakelaar.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO

z Verwijderen

1

Zet de persvoethendel
omhoog.

2

Draai het handwiel naar u toe om de
naald omhoog te zetten.
N.B.
Nooit in de verkeerde richting
draaien!
+DQGZLHO

3HUVYRHWKHQGHO

3

Druk de persvoethouderhendel in de
richting van de pijl om de persvoet
los te maken.

3HUVYRHWKRXGHUKHQGHO

3HUVYRHW
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z Plaatsing

1

Plaats de persvoetpin
direct onder de groef in de
persvoethouder.
3HUVYRHWKRXGHU

2
Voorbereiding voor het naaien

*URHI

3HUVYRHWSLQ

2

Zet de persvoethendel omlaag
om de persvoet vast te zetten.

3HUVYRHWKHQGHO

Tip
2PWHYRRUNRPHQGDWXGHSHUVYRHWNZLMWUDDNWUDGHQZHXDDQGHPDFKLQHRSWHEHUJHQ
PHWGHQDDOGHQGHSHUVYRHWRPODDJ
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Naald verwisselen
:DDUVFKXZLQJ
Voordat u de naald verwisselt, zet u de machine uit met de
hoofdschakelaar.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO
Gebroken naalden zijn gevaarlijk. Gooi ze veilig weg, zodat kinderen
er niet bij kunnen.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO

1

Draai aan het handwiel naar u toe om de
punt van de naald boven de naaldplaat te
brengen.

2

Houd de naald in één hand, maak de
naaldklemschroef los met de meegeleverde
naaldplaatschroevendraaier en verwijder de naald.
N.B.
Verwijder de naaldklemschroef niet. Maak
de naaldklemschroef los om de naald te
verwijderen.

3

Houd de vlakke kant van de naald
naar achteren en breng de naald
in totdat deze de nok raakt.
Draai de naaldklemschroef stevig
aan met de schroevendraaier
voor de naaldplaat.

6FKURHYHQGUDDLHU
YRRUGHQDDOGSODDW

1DDOGNOHPVFKURHI

3ODWWHNDQW

1RN

z Juiste naaldkeuze
$OVXHHQYHUNHHUGHQDDOGJHEUXLNWZRUGWPRJHOLMNQLHWDOOHHQGHQDDLNZDOLWHLWVOHFKW
PDDUNDQGHQDDOGSODDWRIGHJULMSHUEHVFKDGLJGUDNHQRINDQGHQDDOGEUHNHQ
c*RHGHQDDOG

* 2QMXLVWHVWHNHQRIGHQDDOGEUHHNWYHUYDQJGHQDDOG

¯6OHFKWHQDDOG

'HYROOHGLJHQDDOGLV
YHUERJHQ
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'HSXQWYDQGHQDDOGLV
VWRPSDIJHVOHWHQ

'HSXQWYDQGHQDDOGLV
YHUERJHQ

Samenwerking tussen naald, garen en stof
en het instellen van de draadspanning
'XQQHVWRI

1RUPDOHVWRI

'LNNHVWRI

1U

1U

1U

2
Voorbereiding voor het naaien

6DPHQZHUNLQJWXVVHQGHQDDOGGUDDG
HQVWRI

'HNZDOLWHLWYDQKHWQDDLZHUNYHUEHWHUWZDQQHHUXGHQDDOGHQGUDDGDIVWHPWRSKHW
VRRUWVWRI9ROJGHULFKWOLMQHQLQRQGHUVWDDQGHWDEHO

1DDOG

*DUHQ

6WRI

3RO\HVWHUQU
.DWRHQQUWP
=LMGHQU

3RO\HVWHUQUWP
60
.DWRHQQUWP
=LMGHQUWP

3RO\HVWHUQUWP
50
.DWRHQQUWP
=LMGHQU

1RUPDDODFKWHU]LMGH
NOHGLQJVWXN
4XLSOHU
&UrSHJHRUJHWWH
%DWLVW
1HVWHOVHQ]

1RUPDDOYRRU]LMGH
NOHGLQJVWXN
/DNHQ
=DFKWGHQLP
6DWLMQ
3RROVWRI
*LQJKDPHQ]

*RUGLMQHQ
'HQLP
4XLOWZHUN
)OHHFH
7ZHHG
9LOWHQ]

-3

+1

-1

+2

-2
+1

+3

+2

+4

5HJHO-a-3
NQRS
YRRUERY- z 7\SH'
HQGUDDGVSDQQLQJ
1

a

-2 -3

+

1

-1

-a-3

+

-1

-

$DQZLM]LQJHQGUDDGVSDQQLQJ

z 7\SH&

3

+2 +1

-a

 *HEUXLNHHQEDOOSRLQWQDDOGYRRUGHQDDLXLWOLMQLQJYDQHODVWLVFKHVWRIIHQ
 .RRSJHUXVWQDDOGHQGLHQLHWDOVWRHEHKRUHQZHUGHQPHHJHOHYHUGPDDUFRQWUROHHU
RI]HJHVFKLNW]LMQYRRUKXLVKRXGQDDLPDFKLQHV
 *HEUXLNKHW]HOIGHVRRUWGUDDGYRRU]RZHOERYHQDOVRQGHU
 +RHKRJHUKHWQDDOGQXPPHUGHVWHGLNNHUGHQDDOG+RHKRJHUKHWGUDDGQXPPHU
GHVWHGXQQHUGHGUDDG
 1RUPDOLWHUQDDLWXPHWGHERYHQGUDDGVSDQQLQJVNQRSRS³
³ ´ 7\SH' 

´ 7\SH& 
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3

Naaien

Rechte steken en achteruitnaaien
:DDUVFKXZLQJ
Duw of trek niet te hard aan de stof terwijl u naait.
$QGHUVNDQGHQDDOGEUHNHQHQOHWVHOYHURRU]DNHQ

z Rechte steek

1

Draai het handwiel naar u toe om de naald omhoog te zetten.

2

Kies de steek door de steekkeuzeknop te verdraaien.
=LJ]DJYRHW
VWDQGDDUGJHSODDWVW
ELMOHYHULQJ

7

8

9

4,0 2,0 2,0 mm

(Voor bijzonderheden over het verwisselen van de persvoet, zie “Persvoet
verwisselen” op pagina 24.)

3

Plaats de stof en zet de persvoethendel
omlaag.
Trap het voetpedaal in om te beginnen met
naaien.

z Klaar met naaien
Na het naaien draait u het handwiel naar u toe
totdat de naald in de hoogste stand staat.
Zet de persvoet omhoog en trek de stof naar
achteren weg.
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z Draadafsnijder
 Type C
Trek de beide draden evenwijdig
aan elkaar en snijd ze door
met de draadafsnijder op de
persvoetstang.

 Type D

3
'UDDGDIVQLMGHU
Naaien

Trek de beide draden evenwijdig
aan elkaar en snijd ze door met de
draadafsnijder op de lampenkap.

'UDDGDIVQLMGHU

z Achteruitnaaien
$FKWHUXLWQDDLHQZRUGWJHGDDQELMKHWEHJLQHQKHWHLQGHYDQHHQQDDLZHUNRPWH
YHUPLMGHQGDWGHGUDDGORVUDDNW
Achteruitnaaien wordt gedaan door
de achteruitnaaihendel omlaag te
duwen.
 6WLNFPYDQGHUDQGYDQVWRIRP
KHWUDIHOHQWHYRRUNRPHQDOVX
EHJLQWPHWQDDLHQ
 1DDLWRWDFKWHUXLWQDDLVWHNHQ
DDQKHWHLQGYDQKHWQDDLVWXN
N.B.
Haal uw vinger weg van de
achteruitnaaihendel om weer
vooruit te naaien.

$FKWHUXLWQDDLKHQGHO
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z Dikke stof naaien
:DQQHHUXGLNNHVWRIQDDLWVWDDWGH
SHUVYRHWPRJHOLMN]RVFKXLQGDWX
ZHLQLJWRWJHHQWUDQVSRUWKHEW

3HUVYRHWERUJSLQ

Terwijl u de zwarte knop (de
borgpin van de persvoet) licht
opheft en deze indrukt, plaats u de
persvoethendel omlaag.

3HUVYRHWKHQGHO

De naaivoet blijft waterpas staan,
zodat de stof kan worden ingevoerd.
Nadat de naad is genaaid, zal
de naaivoet terugkeren naar de
oorspronkelijke positie.

Plaats stof of dik papier van
dezelfde dikte als de betreffende
stof onder de persvoet. Nu kunt u
gemakkelijk naaien.

6WRIRIGLN
SDSLHU
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6WRIIHQQDDLHQ

z Dunne stof naaien
Wanneer u dunne stof naait, rimpelt
de stof soms of wordt de stof niet
goed getransporteerd.
Naaien gaat dan gemakkelijker als u
vloeipapier onder de stof legt.
Na het naaien verwijdert u het papier
voorzichtig.

9ORHLSDSLHU

3
1

2

Naaien

z Kokervormige stof naaien
Trek de verlengtafel (bergvak voor
toebehoren) uit in de richting van de pijl.

Naai kokervormige sto en, zoals
broeken of mouwen door deze
over de vrije arm te trekken, zoals
aangegeven in de illustratie.
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Zigzagsteken naaien
(U]LMQDOOHUOHLWRHSDVVLQJHQYRRU]LJ]DJVWHNHQ]RDOVDSSOLFHUHQHQRYHUKDQGVQDDLHQ

1

Draai het handwiel naar u toe om de naald omhoog te zetten.

2

Kies de steek door de steekkeuzeknop te verdraaien.

=LJ]DJYRHW
VWDQGDDUGJHSODDWVW
ELMOHYHULQJ

5

6

2,5

5,0 mm

(Voor bijzonderheden over het verwisselen van de persvoet, zie “Persvoet
verwisselen” op pagina 24.)

3
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Plaats de stof en zet de persvoet omlaag.
Trap het voetpedaal in om te beginnen
met naaien.

Draadspanning instellen
z Instelwijze voor bovendraadspanning
5HFKWHVWHHN
%RYHQGUDDGLVVWUDN
 %RYHQGUDDGLVVWUDN

$FKWHUNDQW

7\SH&

7\SH'

3

9RRUNDQW
-2 -3

-

Naaien

1

%RYHQGUDDGLVORV
9HUODDJGHERYHQGUDDGVSDQQLQJ

$FKWHUNDQW

9RRUNDQW
 %RYHQGUDDGLVORV
=LJ]DJVWHNHQQDDLHQ

7\SH&

7\SH'

%RYHQGUDDGLVVWUDN
+

9RRUNDQW

3

+2 +1

9HUKRRJGHERYHQGUDDGVSDQQLQJ
$FKWHUNDQW
%RYHQGUDDGLVORV
9RRUNDQW

N.B.
Als de spanning niet verandert, zelfs niet
wanneer u de bovendraadspanning aanpast,
rijgt u de boven- en onderdraad opnieuw in.

$FKWHUNDQW
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Knoopsgaten naaien
8NXQWGHPDDWYDQNQRRSVJDWHQSUHFLHVDIVWHPPHQRSGHNQRRS
9RRUVWUHWFKVWRIRIGXQQHVWRILVHHQRQGHUVWHXQHQGHVWRI YOLHVHOLQH DDQEHYROHQ]RGDW
KHWNQRRSVJDWEHWHUZRUGWDIJHZHUNW

:DDUVFKXZLQJ
Voordat u de persvoet verwisselt, zet u de machine uit met de
hoofdschakelaar.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO

1

Installeer de knoopsgatvoet.

.QRRSVJDWYRHW

1

2

3

4

(Voor bijzonderheden over het verwisselen van de persvoet, zie “Persvoet
verwisselen” op pagina 24.)

Stel de grootte van het
knoopsgat in en markeer lijnen
op de stof.

0LGGHQOLMQ
PP

.QRRSVJDWJURRWWH

2

6WDUWOLMQYRRU
KHWQDDLHQ
.QRRSGLNWH

.QRRSGLDPHWHUNQRRSGLNWHPP

3

Lijn de dichtstbij liggende
verdeellijn van de
knoopsgatvoet uit met de
geleidelijn en zet de persvoet
omlaag op de startnaailijn op
de stof.

9HUGHHOOLMQ

6WDUWOLMQYRRUKHW
QDDLHQ
*HOHLGHOLMQ
0LGGHQOLMQ
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4

5

Zet de naald in de hoogste stand, zet
de steekkeuzeknop op “1”, naai de
linkerzijde en stop bij de lijn die is
gemarkeerd op de stof.

Zet de naald in de hoogste stand, zet
de steekkeuzeknop op “2” en naai 5
tot 6 trenssteken.

3

6

Zet de naald in de hoogste stand,
zet de steekkeuzeknop op “3”, naai
de rechterzijde en stop bij de lijn
gemarkeerd op de stof.

7

Zet de naald in de hoogste stand, zet
de steekkeuzeknop op “4” en naai 5
tot 6 trenssteken.

Naaien

“2” en “4” op de steekkeuzeknop
hebben dezelfde keuzestand.
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:DDUVFKXZLQJ
Als u de knoopsgaten opensnijdt met het tornmesje, houd dan de stof
niet voor het mesje.
$QGHUVNXQWXOHWVHORSORSHQDDQXZKDQG

8

Snijd met het tornmesje het midden
open. Pas op dat u de steken niet
insnijdt.
N.B.
Door een kopspeld in het
trensgebied te plaatsen voorkomt
u dat u de trens insnijdt met het
tornmesje.

7RUQPHVMH

z Knoopsgatbalans instellen
 Met de afstelschroef knoopsgat
(achterzijde) stelt u de balans
tussen de steken in.
 Stel de juiste waarde in door de schroef te draaien
met een - schroevendraaier van uzelf.
 Draai de schroef niet meer dan 90°.
N.B.
De oorspronkelijke stand van de
afstelschroef knoopsgat varieert naar
gelang het model van de machine.
Wanneer de steken aan de
rechterkant van het knoopsgat te
los zitten, draait u een beetje in de
“-”-richting.
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.QRRSVJDW
DIVWHOVFKURHI

Wanneer de steken aan de
linkerkant van het knoopsgat te
los zitten, draait u een beetje in de
“+”-richting.

Overhands naaien
'LWLVHHQQDDLPHWKRGHGLHUDIHOHQYDQGHVWRIYRRUNRPW

:DDUVFKXZLQJ
Voordat u de persvoet verwisselt, zet u de machine uit met de
hoofdschakelaar.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO

1

Installeer de zigzagnaaivoet of de overhandse voet.
N.B.
Selecteer steek

3

wanneer u dunne stof naait.
6WHHNNHX]HSURJUDPPD

=LJ]DJYRHW

Naaien

6

10

2YHUKDQGVHYRHW
6WHHNNHX]HSURJUDPPD

* 'HRYHUKDQGVHVWHHNYRHWLV
DOOHHQLQEHJUHSHQELMPRGHO
6XSHU-63-;/
683(5-($163RZHU)DE

6

14

15

16

(Voor bijzonderheden over het verwisselen van de persvoet, zie “Persvoet
verwisselen” op pagina 24.)

z :DQQHHUXZHUNWPHWGH]LJ]DJYRHW

2

3ODDWVGHVWRI]RGDWGHQDDOG
LHWVEXLWHQGHUDQGYDQGHVWRI
YDOWZDQQHHUGHQDDOGQDDU
UHFKWVJDDW

5HFKWHUQDDOGXLWVODJ

z :DQQHHUXZHUNWPHWGHRYHUKDQGVHYRHW

2

1DDLPHWGHUDQGYDQGHVWRI
WHJHQGHJHOHLGHURSGHYRHW
*HOHLGHU

:DDUVFKXZLQJ
Gebruik niet met de overhandse voet.
$QGHUVUDDNWGHQDDOGPRJHOLMNGHSHUVYRHWZDDUGRRUGHQDDOGNDQEUHNHQ
RIOHWVHONDQYHURRU]DNHQ
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Ritsen inzetten
:DDUVFKXZLQJ
Voordat u de persvoet verwisselt, zet u de machine uit met de
hoofdschakelaar.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO

1

Installeer de ritsvoet.

7

8

5LWVYRHW

4,0

2,0 mm

(Voor bijzonderheden over het verwisselen van de persvoet, zie “Persvoet
verwisselen” op pagina 24.)

z De linkerzijde van de rits naaien

2

Plaats de rechterpin van de
ritsvoet in de persvoethouder.

5HFKWHUSLQ
1DDOGLQVWHHNSXQW

3

Plaats de stof evenwijdig aan
de rits en rijg deze vast.

4

Plaats de stof zodat de rits zich
rechts van de persvoet bevindt.

5LMJVWHNHQ

5LWV
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5

Naai tot net voor de persvoet contact
maakt met de glijder. Stop dan met
naaien.
*OLMGHU

7

Zet de persvoet omhoog.

8

Schuif de glijder achter de persvoet
en voltooi het naaien.

3
Naaien

6

Draai het handwiel naar u toe om de
naald omlaag in de stof te zetten.

*OLMGHU

z De rechterzijde van de rits naaien
Maak de persvoet los en plaats deze
op de linkerpin.
Naai de rechterkant van de rits op
dezelfde manier als de linkerkant.
N.B.
Door in dezelfde richting te naaien
als links voorkomt u dat het
naaiwerk verschuift.
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Blindzoom naaien
%LMGH]HQDDLPHWKRGH]LHWXGHVWHHNQLHWDDQGHYRRU]LMGHYDQGHVWRI

:DDUVFKXZLQJ
Voordat u de persvoet verwisselt, zet u de machine uit met de
hoofdschakelaar.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO

1

Installeer de zigzagnaaivoet of de blindzoomvoet.
=LJ]DJYRHW

6WHHNNHX]HSURJUDPPD

11

%OLQG]RRPYRHW

6WHHNNHX]HSURJUDPPD

* 'HEOLQG]RRPYRHWLV
DOOHHQLQEHJUHSHQELM
PRGHO6XSHU-
63-;/
683(5-($16
3RZHU)DE

10

(Voor bijzonderheden over het verwisselen van de persvoet, zie “Persvoet
verwisselen” op pagina 24.)

2

Naai overhandse steken langs de rand van de stof en vouw vervolgens de stof
zoals aangegeven.
* 5LMJRIVWULMNHHQYRXZWRWPPYDQGHUDQGYDQGHVWRI
PP

$FKWHUNDQW

9RRUNDQW

$FKWHUNDQW

9RRUNDQW

2YHUKDQGV
QDDLHQ

3

4
40

Vouw de stof langs de
rijgsteken of de vouw die u
hebt gestreken om, zodat de
achterkant boven ligt.

5LMJVWHNHQRIYRXZ

9RXZ
ULMJVWHNHQRIYRXZ
$FKWHUNDQW

Draai het handwiel naar u toe totdat de
naald aan de linkerkant staat.

2YHUKDQGVQDDLHQ

1DDOGDDQGHOLQNHUNDQW

5

Plaats de stof zodanig dat de steek net in de vouw komt.
=LJ]DJYRHW

%OLQG]RRPYRHW

9RXZ

1DDOG
DDQGH
OLQNHUNDQW

9RXZ

1DDOG
DDQGH
OLQNHUNDQW

z :DQQHHUXZHUNWPHWGH]LJ]DJYRHW

6

3
Naaien

Laat de persvoet zakken en begin te
naaien. Het deel van de steek dat in de
vouw valt, is zichtbaar vanaf de voorkant
van de stof. Naai gelijkmatig zodat de
steken niet te groot of te klein zijn.
9RXZ

z :DQQHHUXZHUNWPHWGHEOLQG]RRPYRHW

6

Zet de persvoet omlaag en stel de schroef
zo in dat de vouw is uitgelijnd met de
geleider. Naai vervolgens met de vouw
langs de geleider.
$FKWHU
NDQW

$IVWHO
VFKURHI
9RXZ

*HOHLGHU

7

Na het naaien trekt u de rijgsteken uit en vouwt u de stof uit.

 Evenwichtige steken  Fouten opsporen
Kleine steken
gelijkmatig verdeeld
over de voorkant.
$FKWHUNDQW
9RRU
NDQW

8LWJHYRXZHQ

De naald grijpt
teveel in de plooi
$FKWHUNDQW
9RRU
NDQW

*URWHVWHNHQRSYRRUNDQW

De naald grijpt niet
in de plooi
$FKWHUNDQW
9RRU
NDQW

%OLQG]RRPVWHNHQNRPHQ
QLHWGRRUGHVWRI
41

4

Onderhoud

6FKRRQPDNHQHQRQGHUKRXGSOHJHQPDJQLHWZRUGHQYHUULFKWGRRUNLQGHUHQ]RQGHUJRHG
WRH]LFKW

Onderhoud transporteur en grijper
$OVGHQDDLPDFKLQHYHHOODZDDLPDDNWRIODQJ]DDPGUDDLWOLJWHUPRJHOLMNJDUHQDIYDORIVWRI
LQGHJULMSHURIGHWUDQVSRUWHXU0DDNGHJULMSHUHQGHWUDQVSRUWHXUVFKRRQ

:DDUVFKXZLQJ
Voordat u de grijper reinigt, zet u de machine uit met de
hoofdschakelaar en trekt u de netstekker uit het stopcontact.
$QGHUVNDQGLWOHLGHQWRWOHWVHO

2SJHSDVW
Gebruik geen doek met reinigingsmiddel, bleekmiddel, benzine of thinner.
'DDUGRRUNDQYHUNOHXULQJRSWUHGHQRINXQQHQEDUVWHQRQWVWDDQ

z Transporteur en grijper reinigen

1

Verwijder de persvoet en de naald.
Draai de steekkeuzeknop op “7” en draai vervolgens het handwiel naar u
toe om de transporteur omhoog te zetten.
+DQGZLHO

6WHHNNHX]HNQRS

42

7UDQVSRUWHXU

3

2

Draai met de
schroevendraaier voor de
naaldplaat de schroeven
van de naaldplaat los en
verwijder de naaldplaat.

4

Haal het spoelhuis omhoog in de
richting van de pijl en verwijder het.

Haal het spoelhuis omhoog, totdat onderdeel
voorbij onderdeel is, zoals aangegeven.

N.B.
Trek niet te hard, anders kunnen er
krassen op het spoelhuis komen.

4

5

Onderhoud

* $OVXKHWVSRHOKXLVQLHWNXQWXLWQHPHQ
KHUKDDOGDQGHSURFHGXUHWHEHJLQQHQ
ELMVWDS 3 

Verwijder stof of pluis uit de
transporteur en de grijper, en veeg
deze schoon met een zachte doek.
U kunt stof en pluis verwijderen
met een stofzuiger.

7UDQVSRUWHXU
*ULMSHU
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z Spoelhuis bevestigen

1

3

4

Plaats het spoelhuis zo dat
van het spoelhuis
onderdeel
van de
onder onderdeel
naaimachine komt.

2

Houd het spoelhuis schuin naar
links en plaats de linkerkant
van het spoelhuis in de grijper,
zoals aangegeven.
/LQNHUNDQW
YDQVSRHOKXLV

Plaats de rechterkant van het
spoelhuis in de grijper, zodat
van het spoelhuis links
onderdeel
van de naaimachine
van onderdeel
komt.

5HFKWHUNDQW
YDQVSRHOKXLV

Controleer of het spoelhuis goed in de grijper is geplaatst.
5DQGYDQJULMSHU
&RQWUROHHURI
KHWVSRHOKXLV
LQGHULFKWLQJ
YDQGHSLMONDQ
EHZHJHQ
-XLVWJHSODDWVW!
2QMXLVWJHSODDWVW!
 +HWKHOHVSRHOKXLVSDVWLQGHJULMSHU
 'HUHFKWHUNDQWYDQKHWVSRHOKXLV
]RGDWGHUDQGYDQGHJULMSHU]LFKWEDDULV
NRPWRYHUGHUDQGYDQGHJULMSHU
HQKHWVSRHOKXLVLVLHWVJHNDQWHOG
 2QGHUGHHO YDQKHWVSRHOKXLVEHYLQGW
]LFKOLQNVYDQRQGHUGHHO YDQGH
QDDLPDFKLQH
N.B.
Controleer het spoelhuis zorgvuldig. Mogelijk is het toch niet juist geplaatst,
ook al bevindt onderdeel van het spoelhuis zich links van onderdeel
van de machine, zoals aangegeven in bovenstaand diagram rechts.
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5

6

Plaats de naaldplaat met de markering
op het spoelhuis zoals aangegeven
in het diagram.

1 Draai de naaldplaatschroeven vast.
2 Bevestig de persvoet en de naald.
3 Controleer of de naald goed in het gat van
de naaldplaat valt.

4
Onderhoud

* $OVKHWVSRHOKXLVQLHWMXLVWLVJHSODDWVWGUDDLW
KHWKDQGZLHOQLHWVRHSHO9HUZLMGHUGDQGH
QDDOGSODDWHQKHWVSRHOKXLVHQEHYHVWLJ]H
RSQLHXZ
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Lampje vervangen
2SJHOHW
Gebruik alleen de lamp die speciaal voor deze naaimachine is
ontworpen.
$QGHUVNDQGLWEUDQGYHURRU]DNHQ
Alvorens het lampje te verwisselen zet u de machine uit met de
hoofdschakelaar en trekt u de netstekker uit het stopcontact. Wacht
tot het lampje is afgekoeld.
$QGHUVNXQWXHHQHOHNWULVFKHVFKRNRIEUDQGYHURRU]DNHQ

1

Draai de schroef los met
een + schroevendraaier
van uzelf en verwijder het
lampenkapje in de richting
van de pijl.

6FKURHI

/DPSHQNDS

2

Draai het lampje tegen de klok in
zoals aangegeven met de pijl in de
tekening en verwijder het lampje.

3

Draai het nieuwe lampje met de
klok mee om dit te plaatsen.
N.B.
Neem een lampje van maximaal
15 W.
De lamp kan worden gekocht op
http://www.home-sewing.com.
U kunt ook contact opnemen met
uw verkoper.

4
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Vergeet niet de lampenkap terug te
plaatsen na het vervangen van het
lampje.

Lampje vervangen

9RRUPRGHO6XSHU-5

2SJHOHW
Gebruik alleen de lamp die speciaal voor deze naaimachine is
ontworpen.
$QGHUVNDQGLWEUDQGYHURRU]DNHQ
Zorg ervoor dat de lamp bescherming geen ander onderdeel van de
machine aanraakt.
$QGHUVNDQGLWEUDQGYHURRU]DNHQ
Alvorens het lampje te verwisselen zet u de machine uit met de
hoofdschakelaar en trekt u de netstekker uit het stopcontact. Wacht
tot het lampje is afgekoeld.
$QGHUVNXQWXHHQHOHNWULVFKHVFKRNRIEUDQGYHURRU]DNHQ

1

6FKURHI

4
Onderhoud

Draai de schroef los met
een + schroevendraaier
Remove en verwijder het
lampenkapje in de richting
van de pijl.

/DPSHQNDS

2

Draai de schroef los met een +
schroevendraaier, en verwijder de lamp
besscherming in de richting van de pijl.

6FKURHI

/DPSEHVFKHUPLQJ
47

23
4

Draai het lampje tegen de klok in
zoals aangegeven met de pijl in de
tekening en verwijder het lampje.
Draai het nieuwe lampje met de
klok mee om dit te plaatsen.
Opgelet:
Draai het nieuwe lampje met de
klok mee om dit te plaatsen.
De lamp kan worden gekocht op
http://www.home-sewing.com.
U kunt ook contact opnemen met
uw verkoper.

5

Plaats de lamp bescherming zoals
aangegeven met de pijl in de
tekening. Plaats het rechter gat van
de lamp bescherming over de bult
op de lampbeugel. Schroef de lamp
bescherming vast.

/DPS
9HUZLMGHUHQ

,QVWDOOHUHQ

/DPSEHXJHO

%XOW

%HVFKHUPLQJ

*DW

Opgelet:
Controleer of er genoeg rumte is
tussen de lamp bescherming en
lampenkap.

6

Draai het nieuwe lampje met de klok
mee om dit te plaatsen.

%HVFKHUPLQJ

5XLPWH
ODPSEHVFKHUPLQJ
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Onderhoud aan dubbel geïsoleerde
producten (230V - 240V)
,QHHQGXEEHOJHwVROHHUGSURGXFW]LMQHUWZHHLVRODWLHV\VWHPHQLQSODDWVYDQDDUGLQJ
2SHHQGXEEHOJHwVROHHUGSURGXFWLVHUJHHQDDUGLQJHQGH]HNDQRRNQLHWDDQKHW
SURGXFWZRUGHQWRHJHYRHJG2QGHUKRXGDDQHHQGXEEHOJHwVROHHUGSURGXFWGLHQWPHW
GHJURRWVWH]RUJYXOGLJKHLGWHZRUGHQXLWJHYRHUGHQXLWVOXLWHQGGRRUJHNZDOLILFHHUG
SHUVRQHHOPHWNHQQLVYDQKHWEHWUHIIHQGHSURGXFWRIV\VWHHP5HVHUYHRQGHUGHOHQYRRU
GXEEHOJHwVROHHUGHSURGXFWHQPRHWHQLGHQWLHN]LMQDDQGHRRUVSURQNHOLMNHRQGHUGHOHQ
YDQKHWSURGXFW+HWV\PERROVWDDWDDQJHJHYHQRSKHWGXEEHOJHwVROHHUGHSURGXFW

Opmerking over de gloeilamp
'HJORHLODPSLQRQVSURGXFWLVVSHFLDDORQWZRUSHQRPKHWQDDLJHELHGYDQHHQ
QDDLPDFKLQHWHYHUOLFKWHQHQLVQLHWJHVFKLNWYRRUKXLVKRXGHOLMNHYHUOLFKWLQJ

4
Onderhoud

Fouten opsporen
:DWLVKHWSUREOHHP"&RQWUROHHUGHYROJHQGHPRJHOLMNKHGHQDOYRUHQVFRQWDFWRSWH
QHPHQPHWKHWVHUYLFHSXQW
6WRULQJ

'HPDFKLQH
ZHUNWQLHW

0DFKLQH
PDDNWYHHO
ODZDDLHQLV
]HHUWUDDJ

2RU]DDN

7HQHPHQPDDWUHJHO

3DJLQD

'HVWHNNHU]LWQLHWLQKHW
VWRSFRQWDFW

6OXLWKHWQHWVQRHUMXLVWDDQ

12

'HKRRIGVFKDNHODDULV
XLWJHVFKDNHOG

6FKDNHOGHPDFKLQHLQ

12

+HWJDUHQ]LWYDVWURQGGH
JULMSHURIHU]LWHHQJHEURNHQ 0DDNGHJULMSHUEDDQVFKRRQ
QDDOGLQGHJULMSHUEDDQ

42

'HVSRHORSZLQGHULVQDDU
UHFKWVJHGXZG

'XZGHVSRHORSZLQGHUQDDU
OLQNV

14

(U]LWSOXLVRIVWRILQ
GHJULMSHUEDDQRILQGH
WUDQVSRUWHXU

9HUZLMGHUSOXLVRIVWRIXLWGH
JULMSHUEDDQRIGHWUDQVSRUWHXU

42

49

6WRULQJ

2RU]DDN

2QGHUGUDDG
EUHHNW
WHONHQV
6WRI
ZRUGWQLHW
GRRUJHYRHUG
GRRUGH
PDFKLQH

6WHNHQ
JHPLVW

50

3DJLQD

1DDOGRQMXLVWJHwQVWDOOHHUG
LQGHPDFKLQH

3ODDWVGHQDDOGRSFRUUHFWH
ZLM]H

26

'HQDDOGNOHPVFKURHILVORV

'UDDLGHVFKURHIVWHYLJYDVW

26

*HEUXLNHHQQDDOGYDQ
JHVFKLNWIRUPDDWYRRUGHVWRI

27

6WHOGHERYHQGUDDGVSDQQLQJ
ODJHULQ

33

+HWVSRHOKXLVLVQLHWMXLVW
JHSODDWVW

3ODDWVKHWVSRHOKXLVLQGH
MXLVWHVWDQG

44

'HPDFKLQHLVRQMXLVW
LQJHUHJHQ

5LMJGHPDFKLQHRSQLHXZLQ

16-19

'HGUDDG]LWYDVWLQKHW
VSRHOKXLVRIGHJULMSHU

9HUZLMGHUGHYHUZDUGHGUDDG
HQUHLQLJGHWUDQVSRUWHXUHQ
JULMSHU

42

'HERYHQGUDDGVSDQQLQJLV
WHKRRJ

6WHOGHERYHQGUDDGVSDQQLQJ
ODJHULQ

33

'HQDDOGLVWHILMQYRRUGH
1DDOGEUHHNW
VWRI
WHONHQV
'HERYHQGUDDGVSDQQLQJLV
WHKRRJ

%RYHQGUDDG
EUHHNW
WHONHQV

7HQHPHQPDDWUHJHO

'HQDDOGLVYHUERJHQRIHU
]LWWHQNUDVVHQRIEUDPHQRS ,QVWDOOHHUHHQQLHXZHQDDOG
GHQDDOGSXQW

26

'HQDDOGLVQLHWMXLVW
JHwQVWDOOHHUG

3ODDWVGHQDDOGRSFRUUHFWH
ZLM]H

26

'HGUDDGLVYDQVOHFKWH
NZDOLWHLW

*HEUXLNHHQDDQEHYROHQGUDDG
ʊ
YDQJRHGHNZDOLWHLW

'HRQGHUGUDDGLVQLHWJRHG
LQJHUHJHQ

5LMJVSRHOKXLVRSQLHXZLQ



'HWUDQVSRUWHXULVYXLO

9HUZLMGHUVWRIHQSOXLVXLWGH
WUDQVSRUWHXU

42

6WHHNNHX]HNQRSVWDDW
=HWGHVWHHNNHX]HNQRSRSGH
LQJHVWHOGRSNQRRSVJDWQU±
JHZHQVWHVWHHN
³´RI³´

23

'HQDDOGLVQLHWMXLVW
JHwQVWDOOHHUG

3ODDWVGHQDDOGRSFRUUHFWH
ZLM]H

26

'HQDDOGLVYHUERJHQ

*HEUXLNHHQUHFKWHQDDOG

26

1DDOGHQGUDDGQLHWJHVFKLNW *HEUXLNGHMXLVWHQDDOGHQ
YRRUGHVWRI
GUDDGYRRUGHVWRI

27

%RYHQGUDDGRQMXLVW
LQJHUHJHQ



5LMJGHERYHQGUDDGMXLVWLQ

6WRULQJ

'HVWRIWUHNW
ULPSHOWRS

2RU]DDN

7HQHPHQPDDWUHJHO

3DJLQD

'HVSDQQLQJYDQGH
ERYHQGUDDGLVWHKRRJ

3DVGHGUDDGVSDQQLQJDDQ

33

'HPDFKLQHLVRQMXLVW
LQJHUHJHQ

5LMJGHPDFKLQHRSQLHXZLQ

16-19

'HQDDOGLVWHGLNYRRUGH
VWRI

*HEUXLNHHQILMQHUHQDDOGGLH
JHVFKLNWLVYRRUGHVWRI

27

(U]LWHHQEUDDPRSGHQDDOG ,QVWDOOHHUHHQQLHXZHQDDOG

26

(UZRUGWVWUHWFKVWRIJHQDDLG

*HEUXLNGHEDOOSRLQWQDDOG

27

2QGHUGUDDGRQMXLVW
LQJHUHJHQ

5LMJVSRHORSQLHXZLQ



3DVGHGUDDGVSDQQLQJDDQ

33

*HEUXLNDOOHHQGHVSHFLDOH
72<27$VSRHO

14

3DVGHGUDDGVSDQQLQJDDQ

33

5LMJGHERYHQGUDDGMXLVWLQ



2QGHUGUDDG
]LFKWEDDUDDQ 'HVSDQQLQJYDQGH
YRRUNDQWYDQ ERYHQGUDDGLVWHKRRJ
VWRI
2QMXLVWHSODVWLFVSRHORI
PHWDOHQVSRHOJHEUXLNW

'HQDDOGVWDQGLVWHODDJ

'UDDLKHWKDQGZLHO]RGDWGHOLMQ
9
ERYHQDDQVWDDW

'HQDDOGNDQ 1DDOGQUZRUGWJHEUXLNW *HEUXLNQDDOGIRUPDDW
WP
QLHWZRUGHQ
LQJHUHJHQ
3ODDWVGHQDDOGRSFRUUHFWH
1DDOGLVRQMXLVWJHwQVWDOOHHUG
PHWGH
ZLM]H
QDDOGLQULMJHU 'HQDDOGLVYHUERJHQ
*HEUXLNHHQUHFKWHQDDOG
'UDDGJHOHLGHURSQDDOGVWDQJ 5LMJGHGUDDGJHOHLGHURSGH
LVRQMXLVWLQJHUHJHQ
QDDOGVWDQJMXLVWLQ
$OVERYHQVWDDQGHDFWLHVKHWSUREOHHP
QLHWRSORVVHQQHHPGDQFRQWDFWRSPHW
KHWVHUYLFHFHQWUXPGDWLVYHUPHOGLQGH
JDUDQWLH
,QGLHQXRSEHOWYRRUVHUYLFHQRWHHU
GDQKHW02'(/HQGH6(5,(GLHRS
GHDFKWHUNDQWYDQXZPDFKLQHVWDDQ
YHUPHOG

4
Onderhoud

'HVSDQQLQJYDQGH
%RYHQGUDDG ERYHQGUDDGLVWHODDJ
]LFKWEDDUDDQ
%RYHQGUDDGRQMXLVW
DFKWHUNDQW
LQJHUHJHQ QLHWLQJHUHJHQ
YDQVWRI
GRRUGHGUDDGJHOHLGHU

27
26
26
18

SP100 SERIES / SERIE MODEL / MODELE
Manufacturer/ : ZHEJIANG AISIN ELITE
Fabricant
MACHINERY & ELECTRIC
CO., LTD.P.R.C.
Importer/
:
Importateur
Designed and engineered by

AISIN SEIKI JAPAN

MADE IN P. R. C. / FABRIQUE A P.R.C.
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5

Andere

Recycling
*22,%$77(5,-(11,(7%,-
+(7$)9$/
$//((1(8
:LMKHEEHQGHYHUSOLFKWLQJRPKHWPLOLHXWHEHVFKHUPHQ:LMVWUHYHQQDDUHHQPLQLPDOH
PLOLHXEHODVWLQJGRRURQ]HSURGXFWHQFRQVWDQWWHYHUEHWHUHQTXDSURGXFWRQWZHUSHQ
IDEULFDJHPHWKRGH

=RUJYRRUHHQYHUDQWZRRUGHOLMNHYHUZLMGHULQJDOVGHEDWWHULMOHHJLV
+HW³'RRUJHNUXLVWHDIYDOEDN´V\PERROKLHUERYHQHQKHWSURGXFWLQIRUPDWLHSODDWMHJHYHQ
DDQGDWGLWSURGXFWYDOWRQGHUGHULFKWOLMQHQYDQGH(8³$IJHGDQNWH(OHNWULVFKHHQ
(OHNWURQLVFKH$SSDUDWXXU´ $(($ :((( HQGH]RJHQDDPGH5R+6ULFKWOLMQ EHSHUNLQJ
YDQKHWJHEUXLNYDQEHSDDOGHJHYDDUOLMNHVWRIIHQLQHOHNWULVFKHHQHOHNWURQLVFKH
DSSDUDWXXU5HVWULFWLRQRIXVHRIFHUWDLQ+D]DUGRXV6XEVWDQFHV +HWSURGXFWPDJQLHW
ZRUGHQZHJJHJRRLGPHWKXLVKRXGHOLMNDIYDO%LMGHYHUZLMGHULQJYDQGLWSURGXFWPRHWX
]LFKKRXGHQDDQGHQDWLRQDOHHQORNDOHZHWJHYLQJKHWYDOWRQGHU&DWHJRULH³.OHLQH
KXLVKRXGHOLMNHDSSDUDWHQ´ $(($:((( 8NXQWDDQVSUDNHOLMNJHVWHOGZRUGHQRQGHU
GHORNDOHHQQDWLRQDOHZHWJHYLQJYRRURQMXLVWHYHUZLMGHULQJ5DDGSOHHJYRRUYHUGHUH
LQIRUPDWLHKHWZHERIHHQEHYRHJGHQDWLRQDOHRIORNDOHLQVWDQWLHYRRUKHWLQOHYHUHQ
HQLQQDPHELMKHWGLFKWVWELM]LMQGHYHU]DPHOSXQW$OVXGLUHFWELMRQVHHQQLHXZSURGXFW
NRRSWQHPHQZLMXZRXGHSURGXFWLQRQJHDFKWKHWPHUN
$OVLQGLYLGXNXQWXHHQSRVLWLHYHLQYORHGXLWRHIHQHQRSKHUJHEUXLNHQDQGHUHYRUPHQ
YDQKHUZLQQHQYDQ$(($:((('LWNDQGHYHUYXLOLQJWHUXJGULQJHQHQ]DOGHEHODVWLQJ
RSKHWPLOLHXPLQLPDOLVHUHQGRRUGHSURGXFWHQGLHXJHEUXLNW
%HSDDOGHVWRIIHQLQHOHNWURQLVFKHHQHOHNWULVFKHDSSDUDWXXUNXQQHQVFKDGHOLMNH
JHYROJHQKHEEHQYRRUXZJH]RQGKHLGHQKHWPLOLHX
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Speci caties
SP100-serie
Series
Model

*ULMSHUW\SH
1DDOG

6SDQQLQJ
)UHTXHQWLH
0RWRUYHUPRJHQ
/DPSMH

PP

5

0LGGHOVWHQDDOGVWDQGOLQNHUQDDOGVWDQG
NJ

NJ

%UHHGWHPP
'LHSWHPP
+RRJWHPP
9
+]
:
:

NJ

NJ

NJ

Andere

6SRHO
0D[LPDOH
VWHHNOHQJWH
0D[LPDOH
VWHHNEUHHGWH
1DDOGVWDQGUHFKWH
VWHHN
*HZLFKW
QDDLPDFKLQH
KRRIGGHHO
$IPHWLQJHQ
QDDLPDFKLQH

SP100
SP1PF
XXX15CXX / XXX17CXX / XXX15DXX / XXX17DXX / PowerFab17
XXX15
XXXX17
SuperJ15 / SPJ17XL /
SUPERJEANS / SuperJ17
TSEW1
+RUL]RQWDDO
1DDOGKXLVKRXGQDDLPDFKLQH
+$
2ULJLQHOH72<27$NXQVWVWRIVSRHO
PP

%UHHGWHPP
'LHSWHPP
+RRJWHPP

:
:
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ALLEEN EU
Geïmporteerd door:
Web: www.home-sewing.com
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