HANDLEIDING
C430

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe SINGER® naaimachine!
Deze huishoudnaaimachine voldoet aan de eisen van IEC/EN 60335-2-28 en UL1594.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de belangrijke veiligheidsvoorschriften in acht nemen, inclusief
het volgende: Lees alle instructies door voordat u deze huishoudnaaimachine in gebruik neemt. Bewaar de instructies op
een geschikte plaats, dicht bij de naaimachine. Lever de instructies bij de naaimachine als deze van eigenaar verwisselt.

GEVAAR – U BEPERKT ALS VOLGT HET RISICO OP EEN

ELEKTRISCHE SCHOK:

• Een naaimachine mag nooit onbewaakt achter worden gelaten met de stekker in het stopcontact. Het stopcontact waarop
de machine is aangesloten, moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Haal de stekker van deze naaimachine altijd meteen
uit het stopcontact na het gebruik en voordat u de machine gaat reinigen, afdekpanelen ervan verwijdert, voordat u de
machine smeert of wanneer u andere servicewerkzaamheden uitvoert die in de gebruiksaanwijzing staan.

WAARSCHUWING – U BEPERKT ALS VOLGT HET RISICO VAN BRAND

WONDEN, BRAND, EEN ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL:

• Laat kinderen niet met de naaimachine spelen. Let goed op wanneer deze naaimachine wordt gebruikt door of in de
buurt van kinderen.
• Gebruik deze naaimachine alleen voor de werkzaamheden waarvoor de naaimachine bedoeld is en zoals die worden
beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen accessoires die door de producent zijn aanbevolen, zoals in deze
handleiding wordt beschreven.
• Gebruik deze naaimachine nooit wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is, als de naaimachine niet goed werkt,
als de naaimachine gevallen of beschadigd is of in het water heeft gelegen. Breng de naaimachine in dat geval naar de
dichtstbijzijnde officiële dealer of een onderhoudscentrum voor onderzoek, reparatie en elektrische of mechanische bijstelling.
• Gebruik de naaimachine nooit wanneer de ventilatieopeningen geblokkeerd zijn. Houd de ventilatieopeningen van de
naaimachine en het voetpedaal vrij van opgehoopt stof, pluisjes en loshangende lappen stof.
• Houd uw vingers uit de buurt van alle bewegende delen. Wees vooral voorzichtig in de buurt van de naaimachinenaald.
• Gebruik altijd de juiste steekplaat. Wanneer u de verkeerde steekplaat gebruikt, kan de naald breken.
• Gebruik geen gebogen naalden.
• Trek of duw tijdens het naaien niet aan de stof. Hierdoor kunt u namelijk de naald buigen, waardoor deze kan breken.
• Draag een veiligheidsbril.
• Schakel de naaimachine uit (“0”) wanneer u iets wilt veranderen in de omgeving van de naald, zoals een draad door de
naald halen, een andere naald plaatsen, de spoel plaatsen, een andere naaivoet plaatsen en dergelijke.
• Laat geen voorwerpen in een opening vallen en steek geen voorwerpen in openingen in de naaimachine.
• Gebruik de naaimachine niet buiten.
• Gebruik de naaimachine niet in een omgeving waar spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
• Voordat u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u eerst alle knoppen op de uit-stand zetten (“0”).
• Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact. Pak de stekker vast, niet het snoer.
• Het voetpedaal wordt gebruikt om de naaimachine te bedienen. Plaats geen andere voorwerpen op het voetpedaal.
• Gebruik de machine niet als hij nat is.
• Als het LED-lampje beschadigd of kapot is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens service-agent of een
persoon met dezelfde kwalificaties, om gevaar te voorkomen.
• Als het snoer van het voetpedaal is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens service-agent of
een persoon met dezelfde kwalificaties om gevaar te voorkomen.
• Deze naaimachine heeft dubbele isolatie. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Raadpleeg de instructies voor het
repareren van dubbel geïsoleerde apparaten.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

UITSLUITEND VOOR CENELEC-LANDEN:

Deze naaimachine mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis als ze supervisie of instructies hebben
gekregen om de naaimachine op een veilige manier te kunnen gebruiken en als ze begrijpen welke gevaren eraan
verbonden zijn. Kinderen mogen niet met de naaimachine spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet
zonder supervisie door kinderen worden uitgevoerd.
Bij normale gebruiksomstandigheden is het geluidsniveau minder dan 70dB(A).
De machine mag alleen worden gebruikt met een voetpedaal van het type 4C-337B van het merk Wakaho
Industrial Co.,LTD. (Taiwan).

VOOR NIET-CENELEC-LANDEN:

Deze naaimachine is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke,
sensorische of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze geen supervisie of instructie voor
het gebruik van de naaimachine hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
moeten in de gaten worden gehouden om te zorgen dat ze niet met de naaimachine spelen.
Bij normale gebruiksomstandigheden is het geluidsniveau minder dan 70dB(A).
De machine mag alleen worden gebruikt met een voetpedaal van het type 4C-337B van het merk Wakaho
Industrial Co.,LTD. (Taiwan).

SERVICE UITVOEREN AAN DUBBEL GEÏSOLEERDE APPARATEN

In een dubbel geïsoleerd product zitten twee isolatiesystemen in plaats van aarding. Dubbel geïsoleerde apparaten hebben
geen aardingsvoorziening en die mag ook niet aan het apparaat worden toegevoegd. Het repareren van een dubbel
geïsoleerd product vereist de hoogste nauwkeurigheid en een grondige kennis van het systeem en mag alleen worden
uitgevoerd door deskundige technici. De reserveonderdelen voor dubbel geïsoleerde producten moeten identiek zijn aan
de onderdelen in het product. Een dubbel geïsoleerd product is gemarkeerd met de woorden ‘DUBBELE ISOLATIE’ OF
‘DUBBEL GEÏSOLEERD’.

BEDOELD GEBRUIK

In deze instructies wordt een optimaal gebruik en onderhoud beschreven. Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik.
U kunt extra assistentie vinden, per regio, op www.singer.com.
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 OORZICHTIG: Om ongelukken
V
te voorkomen.
Trek de voorklep niet uit de machine.
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Voor Europese en soortgelijke gebieden:
Dit product wordt onderdrukt voor radio- en televisieinterferentie
met de eisen van de Internationale Elektrotechnische Commissie
van het CISPR.
De draden in dit netsnoer zijn gekleurd in overeenstemming met
de volgende code.
Blauw: nuldraad (N)
Bruin: fasedraad (L)
Aangezien de kleuren van de draden in het netsnoer van
dit apparaat mogelijk niet overeenkomen met de gekleurde
markeringen die de terminals in uw stekker identificeren,
gaat u als volgt te werk:
De draad die blauw gekleurd is, moet worden aangesloten op de
terminal die is gemarkeerd met de letter N of die zwart gekleurd
is. De draad die bruin gekleurd is, moet worden aangesloten
op de terminal die is gemarkeerd met de letter L of die rood
gekleurd is. Als er een stekker van 13 Amp. (BS 1363) wordt
gebruikt, moet er een zekering van 3 Amp. worden aangebracht,
of als er een ander type stekker wordt gebruikt,moet er een
zekering van 5 Amp.worden aangebracht in de stekker of adapter
of op het distributiebord.
Geen van de snoeren
mag worden aangesloten
op de aardeterminal van
een driepinsstekker.
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Belangrijkste onderdelen
1. Voorkap
2. Draadhefboom (binnen)
3. Afneembare aanschuiftafel (accessoires)
4. Handvat
5. Handwiel
6. Persvoetlichter
7. Steekbalans-stelschroef (onder de machine)
8. Draadafsnijder
9. Knoopsgathendel
10. Draadinsteker
11. Hendel draadinsteker
12. Ontgrendelingshendel naaivoet
13. Duimschroef naaivoet
14. Persvoethouder
15. Naaivoet
16. Transporteur
17. Naaldklemschroef
18. Bovendraadgeleider
19. Naald
20. Steekplaat
21. Spoelhuisdeksel
22. Sluiting spoelhuisdeksel
23. Bovenklep
24. Stekenoverzicht
25. Draadgeleiders
26. Garenpen
27. Opspoelspanningsschijf
28. Vilten ring
29. Extra garenpenhouder
30. Spoelas
31. Spoelstop
32. Snelheidsregelaar
33. Achteruitnaaitoets
34. Start/stop-toets
35. Toets naald omhoog/omlaag langzaam
36. Draadafsnijdtoets
37. Functietoetsen
38. LCD-scherm (Liquid Crystal Display)
39. Toets omhoog bladeren
40. Toets cursor naar links
41. Toets cursor naar rechts
42. Toets omlaag bladeren
43. Toets Decoratieve en lettersteken
44. Toets Nuttige steken
45. Toets Bewerken
46. Hendel Transporteur verzinken
47. Hoofdschakelaar
48. Aansluitdoos
49. Aansluiting voetpedaal
50. Voetpedaal
51. Netsnoer
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Accessoires
Accessoires zijn aanwezig in het opbergvak van de afneembare
aanschuiftafel.
(Zie volgende pagina, [AFNEEMBARE AANSCHUIFTAFEL])
1. Pakje naalden
2. 4 SINGER Klasse 15 spoelen (1 spoel zit in de machine)
3. Tornmesje
4. Borsteltje
5. Extra garenpen met vilten ring
6. Schroevendraaier voor steekplaat
7. Grote garenschijf
8. Kleine garenschijf
9. Blindzoomvoet (D)
10. Ritsvoet (E)
11. Cordonsteekvoet (B)
12. Knoopsgatvoet (F)
13. Universele naaivoet
(Op de machine bij levering) (A)
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Afneembare aanschuiftafel
A. De aanschuiftafel verwijderen
Haak uw vinger onder de linker onderkant van de afneembare
aanschuiftafel en schuif hem naar links. Om de tafel te bevestigen,
duwt u de tafel naar rechts.
B. De accessoiredoos openen
Haak uw vinger onder de linkerkant van het deksel van de
accessoiredoos en trek naar u toe.
Let op: De accessoires van uw machine worden in deze doos
opgeborgen.

Naaivoet verwisselen
De naaivoet moet worden vervangen afhankelijk van de steek of
techniek die u naait.

VOORZICHTIG: Om ongelukken te voorkomen.
Schakel de aan/uit-schakelaar uit voordat u de naaivoet vervangt.
A. Naaivoet verwisselen
1. Draai het handwiel naar u toe totdat de naald in de hoogste
positie staat.
2. Zet de persvoetlichter omhoog.
3. Verwijder de naaivoet door de ontgrendelingshendel naar u
toe te duwen.
4. Plaats de gewenste naaivoet met de pin direct onder de sleuf
in de persvoethouder.
5. Breng de persvoetlichter omlaag en de naaivoet klikt vast.
B. De persvoethouder verwijderen
Bij het bevestigen van naaivoeten die hun eigen schacht hebben,
of bij het reinigen van de machine, moet u de persvoethouder
verwijderen.
1. Verwijder de naaivoet.
2. Draai de persvoethouderschroef los en verwijder de
persvoethouder.
3. Om de houder te vervangen, trekt u de houder zo ver
mogelijk omhoog vanaf de onderkant van de naaldstang.
4. Draai de schroef aan.
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De naald aanbrengen
Selecteer een naald van het juiste type en de juiste grootte voor de
te naaien stof.

VOORZICHTIG: Om ongelukken te voorkomen.
Schakel de stroom uit voordat u de naald verwijdert.
1. Draai het handwiel naar u toe totdat de naald in de hoogste
positie staat.
2. Draai de naaldklemschroef los.
3. Verwijder de naald.
4. Breng de nieuwe naald aan in de naaldklem met de platte
kant achter en duw hem zo ver mogelijk omhoog.
5. Draai de naaldklemschroef vast.
a. Gebruik geen verbogen of botte naald. Leg de naald op een
vlakke ondergrond om te controleren of hij recht is.

Stof-, garen- en naaldentabel
Selecteer de dikte van draad en naald in overeenstemming met de stof die moet worden genaaid.
Naalden van het merk SINGER worden aanbevolen voor deze machine.
Type stof

Garendikte

Naaldtype

Naalddikte

Dunne stof - dunne
georgette, organza, voile,
taftzijde, zijde, enz.

Universeel polyester,
dun katoen, zijde

SINGER Style 9/70-11/80
2000 of 2020

Normale stof - katoenen Universeel polyester,
stof, piqué, linnen, katoen, dun katoen, machinaal
satijn, dunne corduroy,
quilten
fluweel

SINGER Style 11/80-14/90
2000 of 2020

Dikke stof - gabardine,
tweed, denim, corduroy

Universeel polyester,
stevig doorstikgaren

SINGER Style 14/90-16/100
2000 of 2020

Elastische stof - dubbel
gebreid, tricot, spandex,
jersey

Universeel polyester

SINGER Style 11/80-14/90
2001 of 2045
Naald voor gebreide
of elastische stoffen
SINGER Style 14/90
2001 of 2045
Naald voor gebreide
of elastische stoffen

Sweatshirt, zwemkleding, Universeel polyester
dubbel gebreide stof,
sweaterstof
Leer
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Universeel polyester,
stevig doorstikgaren

2032 Leer

De machine aansluiten
 EVAAR: U beperkt als volgt het risico op een
G
elektrische schok.
Laat de machine nooit onbeheerd achter wanneer deze is aangesloten.
Haal de stekker van deze machine altijd onmiddellijk na gebruik
en voordat u onderhoud uitvoert uit het stopcontact.
 AARSCHUWING: U beperkt als volgt het risico
W
van brandwonden, brand, een elektrische schok of
lichamelijk letsel.
Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact. Pak de
stekker vast, niet het snoer.
1. Plaats de machine op een stabiele tafel.
2. Sluit het netsnoer aan op de machine door de 2-polige stekker
in de aansluitdoos te steken.
3. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact.
4. Zet de hoofdschakelaar aan.
5. Er gaat een lampje branden wanneer de schakelaar wordt
ingeschakeld.
6. Als u de verbinding wilt verbreken, zet u de schakelaar op
de uit-positie (symbool O)en verwijdert u de stekker uit
het stopcontact.
VOOR GEBRUIKERS IN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA:
INFORMATIE OVER GEPOLARISEERDE STEKKER
Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (waarbij het ene blad breder is dan het andere). Om het risico van een elektrische
schok te beperken kunt u deze stekker slechts op één manier in een gepolariseerd stopcontact steken. Als de stekker niet volledig in
het contact past, draait u de stekker om. Als de stekker nog steeds niet past, neem dan contact op met een erkende monteur om een
geschikt stopcontact te laten plaatsen. Breng geen wijzigingen aan in de stekker.

Voetpedaal
Met het voetpedaal kunt u de machine starten, stoppen en de
snelheid regelen met uw voet.
Wanneer het voetpedaal is aangesloten, wordt de start-/stoptoets
gedeactiveerd. (Zie pagina 12.)
1. Zet de hoofdschakelaar uit. (symbool O)
2. Duw de stekker van het voetpedaal in de aansluiting op
de machine.
3. Plaats het voetpedaal bij uw voeten.
4. Zet de hoofdschakelaar aan.
5. Er gaat een lampje branden wanneer de schakelaar wordt
ingeschakeld.
6. Hoe harder u het pedaal indrukt, hoe sneller de machine naait.
De machine stopt wanneer het voetpedaal wordt losgelaten.
WAARSCHUWING: U beperkt als volgt het risico
van brandwonden, brand, een elektrische schok of
lichamelijk letsel.
1. Schakel de stroom uit wanneer u het voetpedaal op de
machine aansluit.
2. Behandel het voetpedaal met zorg en laat het niet op de grond
vallen. Zet geen voorwerpen op het voetpedaal.
3. Gebruik alleen het voetpedaal dat bij deze naaimachine is
geleverd. (Type 4C-337B)
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Functie van elk onderdeel
A. Start/stop-toets
De machine begint te naaien als de start/stop-toets wordt
ingedrukt en stopt wanneer de toets nogmaals wordt ingedrukt.
De machine begint aan het begin langzaam met naaien.
Let op: Wanneer het voetpedaal is aangesloten, wordt de
start-/stoptoets gedeactiveerd.
Monitorlamp
Groen licht “AAN”
Klaar om te naaien of een spoel op te winden.
Rood licht “AAN”
De naaivoet staat niet omlaag of de knoopsgathendel is niet
omlaag gebracht.
Als het rode lampje brandt, start de machine niet, zelfs niet
wanneer de start-/stoptoets wordt ingedrukt.
Als de bovendraad niet is ingeregen, stopt de machine.
(Bovendraadsensor)
B. Achteruitnaaitoets
De machine blijft achteruit naaien met lage snelheid, wanneer
deze toets ingedrukt wordt gehouden en stopt wanneer deze toets
wordt losgelaten.
Let op: Wanneer het voetpedaal is aangesloten, naait de machine
achteruit terwijl deze toets wordt ingedrukt. Wanneer de toets
wordt losgelaten, naait de machine vooruit.
C. Toets Naald omhoog-omlaag/langzaam
Als u op deze toets drukt wanneer de machine is gestopt,
verandert de naaldpositie van omlaag naar omhoog of van
omhoog naar omlaag.
Door tijdens het naaien op deze toets te drukken, zal de
machine langzaam naaien. Als u opnieuw op deze toets drukt,
keert de snelheid terug.
D. Snelheidsregelaar
De machine naait sneller wanneer de regelaar naar rechts wordt
geschoven en naait langzamer wanneer de regelaar naar links
wordt geschoven.
Let op: Wanneer het voetpedaal is aangesloten, beperkt deze
regelaar de maximale snelheid.
E. Persvoetlichter
De naaivoet wordt met de persvoetlichter omhoog of omlaag
gebracht.
Let op: De machine start niet als de naaivoet omhoog staat.
(Behalve voor opspoelen)
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F. Draadafsnijdtoets
Druk op deze toets na het naaien om de boven- en onderdraad af
te snijden.
De machine snijdt automatisch de beide draden af.
Voorzichtig
1. Druk niet op deze toets als er geen stof in de machine zit of
als het niet nodig is om de draden af te snijden. De draad kan
in de war raken, wat tot schade kan leiden.
2. Gebruik deze toets niet bij het afsnijden van dikker garen
dan #30, nylon garen of andere speciale garens.
Gebruik in dat geval de draadafsnijder (H).
3. Gebruik de draadafsnijdtoets niet bij het naaien met een
tweelingnaald of een ajournaald (zwaardnaald).
G. Hendel Transporteur verzinken
De transporteur komt omhoog door de steekplaat, direct onder
de naaivoet. De functie van de transporteur is om de stof te
verplaatsen die wordt genaaid. De transporteur wordt bediend
met de hendel Transporteur verzinken.
Voor normaal naaien, brengt u de hendel naar rechts. Hierdoor
wordt de transporteur omhoog gebracht in de hoogste positie.
Voor het meeste naaiwerk moet de hendel in deze stand staan.
Voor stoppen of borduren uit de vrije hand of wanneer de stof
met de hand moet worden verplaatst, brengt u de hendel naar
links om de transporteur omlaag te brengen.
Let op: Na het naaien met de transporteur omlaag, duwt u de
hendel voor het verzinken van de transporteur terug naar rechts
om door te gaan met naaien met de transporteur ingeschakeld.
Duw de hendel naar rechts en draai het handwiel dan één hele slag
naar u toe. Hierdoor wordt de transporteur weer ingeschakeld.
H. Draadafsnijder
Gebruik deze draadafsnijder als de draadafsnijdtoets niet wordt
gebruikt.
1. Breng de naaivoet omhoog en breng de stof en de draden
naar achteren na het naaien.
2. Haak de draden van achteren naar voren door de
draadafsnijder.
3. Trek aan de stof en snijd de draden af.
I. Bovenklep
Om de bovenklep te openen, tilt u de linkerkant van de klep op.
J. Handwiel
Door aan het handwiel te draaien, wordt de naald omhoog of
omlaag gebracht. U moet het handwiel altijd naar u toe draaien.
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Bedieningspaneel
Wanneer u de stroom inschakelt, selecteert de machine de rechte
steek en geeft informatie over de steek op het LCD-scherm.
A. LCD-scherm
Op het scherm wordt informatie over de steek gegeven. Afhankelijk
van het patroon of de modus wordt de informatie gewijzigd.
Als u het contrast van het LCD-scherm wilt aanpassen,
raadpleegt u pagina 15.
B. Stekenoverzicht
Het stekenoverzicht staat in de bovenklep.
De steken en letters van deze machine staan aangegeven op dit
overzicht.
Ze zijn gescheiden: Nuttige steken en programmeerbare
decoratieve en lettersteken.
C. Toets Nuttige steken
Door op deze toets te drukken, kunt u een nuttige steek selecteren.
ZIE PAGINA 24 VOOR HET SELECTEREN EN INSTELLEN
VAN NUTTIGE STEKEN.
D. Toets Decoratieve en lettersteken
Door op deze toets te drukken, kunt u decoratieve en
lettersteekpatronen selecteren.
Deze patronen en letters kunnen eenvoudig worden
gecombineerd door elk patroon te selecteren.
ZIE PAGINA 43 VOOR HET SELECTEREN EN INSTELLEN
VAN DECORATIEVE EN LETTERSTEKEN.
E. Functietoetsen
De functies van deze toetsen worden gewijzigd met het
geselecteerde steekpatroon en -modus.
F. Toets Bewerken
Wanneer u decoratieve en lettersteken selecteert, kunt u de
instelling van elk patroon wijzigen door op deze toets te drukken.
G. Bladertoetsen
Tijdens de selectie van het steekpatroon bladert u met deze
toetsen 5 patronen of letters omhoog of omlaag.
H. Cursortoetsen
Bij het naaien van decoratieve en lettersteken kunt
u gecombineerde patronen of letters controleren
en bewerken door op deze toetsen te drukken.
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Het contrast van het LCD-scherm
aanpassen; De hoorbare pieptoon
uitschakelen
U kunt het contrast van het LCD-scherm aanpassen en de
hoorbare pieptoon uitschakelen door deze procedures te volgen.
1. Zet de hoofdschakelaar uit.
2. Zet de hoofdschakelaar aan terwijl u op de toets Bewerken
drukt.
Scherm aanpassen wordt ingeschakeld.
3. Pas het contrast en piepgeluid als volgt aan.
a. Druk op F2 om de pieptoon uit te schakelen.
Druk op F3 om de pieptoon in te schakelen.
b. Druk op F4 of F5 om het contrast van het LCD-scherm
aan te passen.
4. Druk op F1 om naar de steekinformatiemodus te gaan.
Deze functie wordt bewaard totdat u deze wijzigt.
Met deze functie wordt alleen de enkele pieptoon uitgeschakeld.
Meerdere pieptonen worden niet uitgeschakeld.

F1 F2

F3 F4

F5
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Spoel instellen
Zorg ervoor dat u alleen SINGER Klasse 15-spoelen in deze
machine gebruikt.
A. De spoel verwijderen
1. Trek de vergrendeling van het spoelhuisdeksel naar rechts
en verwijder het spoelhuisdeksel.
2. Til de spoel uit de machine.
B. Een spoel met garen op de garenpen plaatsen
1. Trek de linkerkant van de garenpen omhoog en plaats de
spoel met garen op de garenpen, zodat het garen vanaf de
voorkant van de spoel afrolt.
2. Breng de garenschijf zo ver mogelijk aan op de garenpen.
3. a: Draai de richting van de garenschijf om, afhankelijk van
de grootte van de spoel.
4. b. Gebruik het kleine garenschijfje als u kruiswikkeldraad
gebruikt. Laat een kleine opening tussen de garenschijf en
de spoel zoals geïllustreerd.
C. Spoelen
1. Houd de draad in beide handen en haak de draad aan de
geleider vanaf de opening aan de voorkant.
2. Breng de draad naar de achterkant van de machine en leid
de draad van links naar rechts door de draadgeleider.
3. Breng de draad naar rechts en leid de draad vanaf de
achterkant door de draadgeleider. Leid de draad linksom
onder de spanningsschijf en zorg ervoor dat de draad stevig
tussen de schijven wordt getrokken.
4. Steek de draad door het gat in de spoel en plaats de spoel
op de spoelas. Duw de spoel naar rechts om de spoelwinder
in te schakelen. Op het LCD-scherm wordt de spoelmodus
aangegeven.
5. Houd het uiteinde van de draad vast en start de machine door
op de start-/stoptoets te drukken of het voetpedaal in te duwen.
6. Stop de machine nadat de spoel enkele slagen is opgespoeld
door op de start/stop-toets te drukken of het voetpedaal los te
laten. Knip de draad dicht bij het gat af.
7. Start de machine opnieuw.
8. Als de spoel vol is, stopt het spoelen automatisch. Laat het
voetpedaal los.
9. Duw de spoel en de spoelas naar links.
10. Verwijder de spoel van de as en snijd de draad af.
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D. Spoel plaatsen
1. Plaats spoel in spoelhouder, zodat de spoel linksom draait.

2. Trek de draad in de inkeping (a) terwijl u de spoel licht
tegenhoudt met uw vinger.

3. Trek de draad naar links en langs de binnenkant van de veer
(b) totdat de draad in de inkeping (c) glijdt en zorg ervoor dat
de draad niet uit de inkeping (a) glijdt.

4. Trek de draad ongeveer 10 cm naar buiten.
Plaats het deksel weer op het spoelhuis. Plaats het linker
lipje in het gat in de steekplaat en duw de rechterkant van
het spoelhuisdeksel omlaag totdat het op zijn plaats klikt.
Let op: Zorg ervoor dat u alleen SINGER Klasse 15-spoelen in
deze machine gebruikt.
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De machine inrijgen
A. Voorbereiden op het inrijgen van de machine
1. BRENG DE PERSVOETLICHTER OMHOOG. Het is zeer
belangrijk om de persvoetlichter omhoog te brengen voordat
u de machine inrijgt.
2. Druk op de toets naald omhoog/omlaag en zet de naald in de
hoge positie.
3. (Houd deze positie om de draad door het oog van de naald te
rijgen.)
B. Een spoel met garen op de garenpen plaatsen
1. Trek de linkerkant van de garenpen omhoog en plaats de
spoel met garen op de garenpen, zodat het garen vanaf de
voorkant van de spoel afrolt.
2. Breng de garenschijf zo ver mogelijk aan op de garenpen.
3. a. Draai de richting van de garenschijf om, afhankelijk van de
grootte van de spoel.
4. b. Gebruik het kleine garenschijfje als u kruiswikkeldraad
gebruikt. Laat een kleine opening tussen de garenschijf en
de spoel zoals geïllustreerd.
Let op: Het is zeer belangrijk om de persvoetlichter omhoog
te brengen voordat u de machine inrijgt. Als u dat niet doet,
leidt dat waarschijnlijk tot een slechte kwaliteit van de steken
of te veel draadlussen op de onderkant van de stof. Breng de
persvoetlichter altijd omhoog voordat u begint met het inrijgen
van de machine.

C. De bovendraad inrijgen
1. Houd de draad met beide handen vast en leid de draad in de
geleider vanaf de opening aan de voorkant.
2. Breng de draad naar achteren en leid de draad van rechts naar
links door de opening.
3. Breng de draad naar links en trek de draad langs de opening
omlaag naar u toe.
4. Trek de draad rondom de U-bocht en dan weer omhoog.
5. Om de draadhefboom in te rijgen, trekt u de draad van rechts
naar links omhoog en weer omlaag langs de opening.
6. Trek de draad omlaag langs de opening.
7. Trek de draad vanaf de opening aan de rechterkant door
de draadgeleider.
8. Haal de draad van voren naar achteren door het oog van
de naald.
Raadpleeg de volgende pagina voor instructies over het
gebruik van de draadinsteker.
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D. Het oog van de naald inrijgen

PAS OP: Om ongelukken te voorkomen.
1. Houd uw vingers uit de buurt van alle bewegende delen.
Wees vooral voorzichtig rondom de naald.
2. Breng de hendel van de draadinsteker niet omlaag wanneer
de machine in werking is.
Let op: De draadinsteker kan worden gebruikt voor naalddikten
11/80, 14/90 en 16/100.
1. Laat de naaivoet zakken.
2. Controleer of de naald omhoog is gebracht.
Als dat niet zo is, breng de naald dan omhoog met de toets
Naald omhoog/omlaag.
3. Breng de draadinsteker langzaam omlaag en trek de draad
door de draadgeleider (a) en dan naar rechts.
4. Breng de hendel zo ver mogelijk omlaag. De draadinsteker
draait en de haak gaat door het oog van de naald.
5. Trek de draad in de geleider.
6. Houd de draad losjes vast en laat de hendel los.
De haak draait en brengt de draad door het oog van de naald
terwijl er een lus wordt gevormd.
7. Trek de draad ongeveer 10 cm naar buiten door het oog van
de naald.

E. De spoeldraad omhoog halen
1. Breng de naaivoet omhoog.
2. Houd de draad losjes vast en druk vanaf de positie omhoog
tweemaal op de toets Naald omhoog-omlaag.
3. Het handwiel draait één volledige slag.
4. Trek licht aan de bovendraad. De spoeldraad komt in een
lus omhoog.
5. Trek de boven- en de spoeldraad ongeveer 10 cm naar de
achterkant van de naaivoet.
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Beginnen met naaien
De machine wordt ingesteld op een rechte steek wanneer de
aan/uit-schakelaar wordt ingeschakeld.

VOORZICHTIG: Om ongelukken te voorkomen.
Wees tijdens het naaien vooral voorzichtig in de buurt van de
naaimachinenaald. De machine transporteert de stof automatisch,
trek of duw niet aan de stof.
A. Begin en einde van de naad
1. Controleer de naaivoet (universele naaivoet). Raadpleeg
pagina 14 voor het vervangen van de naaivoet.
2. Leg de stof onder de naaivoet en breng de naaivoet omlaag.
3. Houd beide draden licht naar achteren, druk vervolgens op de
start/stop-toets of duw het voetpedaal in.
4. Houd de draden vast na het naaien van een paar steken.
5. Begeleid de stof licht tijdens het naaien.
6. U kunt de naaisnelheid regelen door de snelheidsregelaar te
schuiven.
7. U kunt de naaisnelheid bovendien verlagen door op de toets
Langzaam te drukken.
8. Wanneer u het einde van de naad bereikt, drukt u op de start-/
stop-toets om te stoppen met naaien of laat u het voetpedaal los.
9. Druk op de draadafsnijdtoets.
10. Breng de persvoetlichter omhoog en verwijder de stof.
Bovendraadsensor
Als de bovendraad kapot is of ontbreekt, stopt de machine
automatisch.
Rijg de bovendraad opnieuw in en ga verder met naaien.
VOORZICHTIG
1. Druk niet op de draadafsnijdtoets als er geen stof in de
machine zit of als het niet nodig is om de draden af te
snijden. De draad kan in de war raken, wat tot schade
kan leiden.
2. Gebruik de draadafsnijdtoets niet bij het afsnijden van dikker
garen dan #30, nylon garen of andere speciale garens.
3. Gebruik in dit geval de draadafsnijder aan de linkerkant
van de machine. (Zie pagina 13)
4. Gebruik de draadafsnijdtoets niet bij het naaien met een
tweelingnaald of een ajournaald (zwaardnaald).
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B. Achteruit naaien
Achteruit naaien wordt gebruikt voor het verstevigen van de
uiteinden van de naden.
1. Leg de stof op de plaats waar er achteruit moet worden
genaaid en breng de naaivoet omlaag.
2. Houd de achteruitnaaitoets ingedrukt.
Naai 4-5 steken achteruit.
3. Laat de achteruitnaaitoets los en druk op de start-/stop-toets
(of duw het voetpedaal in). De machine gaat weer vooruit
naaien.
4. Wanneer u het einde van de naad bereikt, houdt u de
achteruitnaaitoets ingedrukt en naait u 4-5 steken achteruit.
Let op: Steeknummers 3 en 4 hebben een ingebouwde achteruit
genaaide steek. Zie pagina 27 voor het naaien van deze steken.

C. Automatische bevestigingssteken
U kunt bevestigingssteken naaien aan het begin en aan het einde
van de steek.
Deze functie kan worden gebruikt met alle nuttige steken.
1. Druk op de Functietoets (F2).
Het symbool van de bevestigingssteek “ ” verschijnt op het
LCD-scherm.
2. Begin met naaien.
De machine naait automatisch bevestigingssteken en start dan
met het naaien van het geselecteerde patroon.
3. Wanneer u het einde van de naad bereikt, drukt u eenmaal op
de achteruitnaaitoets.
De machine naait enkele bevestigingssteken en stopt
automatisch.
4. Als u deze functie wilt annuleren, drukt u nogmaals op de
F2-toets. Het symbool van de bevestigingssteek verdwijnt.

F2

F2
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D. Hoeken naaien
1. Stop de naaimachine wanneer u bij een hoek komt.
De machine stopt met de naald in de stof.
2. Breng de naaivoet omhoog.
3. Gebruik de naald als as en draai de stof.
4. Laat de naaivoet zakken en ga verder met naaien.

E. Dikke stof naaien
Bij het naaien van zware of dikke stoffen, heeft de teen van de
naaivoet de neiging om omhoog te komen, waardoor het moeilijk
is om te beginnen met naaien. Om zware of dikke stoffen te
naaien:
1. Breng de naaivoet omhoog.
2. Druk op de vergrendelingsknop aan de rechterkant van de
universele naaivoet en breng de naaivoet omlaag.
3. Breng de naald omlaag in de stof en begin te naaien. Doordat
het scharnier in de persvoethouder is vergrendeld, kan de stof
nu soepel worden getransporteerd.
a. De persvoetlichter kan één stap hoger worden gebracht om
dikke materialen gemakkelijk onder de naaivoet te kunnen
leggen.

F. Over overlappende gedeelten naaien
Begeleid de stof met uw hand bij het naaien over overlappende
gedeelten.

G. Breedte van de naadtoeslag
Geleidelijnen op de steekplaat geven de afstand aan vanaf de
middelste naaldpositie.
Om de breedte van de naadtoeslag gelijk te houden, geleidt u de
stofrand langs deze geleidelijn.
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Draadspanning
Deze machine past de draadspanning automatisch aan wanneer
het patroon is geselecteerd.
U kunt de draadspanning echter als volgt veranderen.
1. Druk op de functietoets F5 direct onder het spanningssymbool.
2. Het LCD-scherm verandert in de draadspanningsmodus.
3. Om de bovendraadspanning te verhogen, drukt u op de
functietoets F5 (+).
4. Om de bovendraadspanning te verlagen, drukt u op de
functietoets F4 (-).
Het vooraf ingestelde spanningsnummer wordt gemarkeerd.
Het symbool “

F5

F1

F3 F4 F5

” geeft de absolute draadspanning aan.

Door op de functietoets F3 (AUTO) te drukken, wordt de
draadspanning teruggezet op de vooraf ingestelde waarde.
Door op de functietoets F1 te drukken, keert het LCD-scherm
terug naar de vorige modus (Steekinformatiemodus).
Wanneer een ander steekpatroon wordt geselecteerd, keert de
draadspanning terug naar de vooraf ingestelde waarde.
U kunt beginnen met naaien in deze modus en de spanning
veranderen tijdens het naaien.
A. Vooraf ingestelde draadspanning
	De boven- en onderdraad grijpen ongeveer in het midden van
de stof in elkaar.
B. Wanneer draadspanning wordt verhoogd
De onderdraad verschijnt op de bovenkant van de stof.
C. Wanneer de draadspanning wordt verlaagd
De bovendraad verschijnt op de onderkant van de stof.
D. Draadspanning (met uitzondering van rechte steek)
De draadspanning moet worden ingesteld op een iets lossere
spanning dan die voor een rechte steek.
De bovendraad moet een beetje te zien zijn op de onderkant van
uw stof, bijvoorbeeld bij decoratief naaien.
E. Handige tips
1. Als uw steken eruit zien zoals op de afbeelding, de steken op
de bovenkant van de stof zijn goed, maar de onderkant heeft
veel lussen, betekent dat gewoonlijk dat de bovendraad niet
goed is ingeregen. Raadpleeg pagina 36 voor inrijgen op de
juiste manier.
2. Als na controle van de bovendraad de onderdraad nog steeds
te zien is op de bovenkant, controleer dan of de spoel goed is
aangebracht. Raadpleeg pagina 34 voor de juiste instelling.
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Nuttige steken selecteren
Nuttige steken zijn aangegeven in het stekenoverzicht in
binnenkant van de bovenklep.
Wanneer u de machine inschakelt, wordt de rechte steek
automatisch geselecteerd.
Selecteer de nuttige steek als volgt.
A. Nuttige steken selecteren
1. Druk op de toets Nuttige steken. Afbeelding A1.
De eerste 5 steken worden aangegeven op het LCD-scherm.
2. Druk op de toets voor omlaag bladeren, de volgende 5 steken
verschijnen. Afbeelding A2.
Door op de toets omhoog of omlaag bladeren te drukken,
kunt u omhoog of omlaag scrollen in stappen van 5 steken.
(U kunt ook omlaag scrollen door op de toets Nuttige steken
te drukken.)
3. Om een steek te selecteren, drukt u op de functietoets direct
onder de gewenste steek. Afbeelding A3.
4. Wanneer de steek is geselecteerd, geeft het LCD-scherm de
informatie van de geselecteerde steek aan. Afbeelding A4.
(Steekinformatiemodus)
a. Steeknummer en patroon
b. Aanbevolen naaivoet
c. Instelling (Spiegelen/omkeren, Verlenging)
Als het symbool van spiegelen/omkeren of verlenging niet
verschijnt in dit gebied, kan het patroon niet worden veranderd.
d. Functie van functietoets
F2 Bevestigingssteek (Zie pagina 21)
F3 Instelling
F4 Steekbreedte, -lengte
F5 Draadspanning (Zie vorige pagina)
B. Instelling (Spiegelen/omkeren, verlenging)
1. U kunt instellingen wijzigen door op de functietoets (F3)
direct onder het instellingspictogram te drukken.
2. Het LCD-scherm verandert om de instellingsmodus weer
te geven.
i. Spiegelen/omkeren
ii. Verlenging
iii. Tweelingnaald (zie pagina 40)
i. Steek spiegelen/omkeren
	U kunt de spiegelsteek instellen, of de steek omkeren of de
steek spiegelen/omkeren.
Als u op de functietoets (F4) direct onder het pictogram
spiegelen/omkeren drukt, wordt de steek van links naar rechts
of van voren naar achteren omgeklapt.
Het pictogram op het LCD-scherm geeft de geselecteerde
steek als volgt aan:
a. Gewone steek (normale steek)
b. Gespiegelde steek (links en rechts omgekeerd)
c. Omgekeerde steek (voor- en achterkant omgekeerd)
d. Steek spiegelen en omkeren
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a

b

c

d
F2 F3 F4 F5

iii

B-i

i ii

F3

a

F4

b

c

d

ii. Verlenging
	Sommige patronen kunnen worden verlengd tot 2 keer de
oorspronkelijke lengte. U kunt het patroon verlengen door
op de functietoets (F5) direct onder het verlengingspictogram
te drukken.
a. Normale lengte
b. Verlengd

B-ii

F5

3. Druk na deze instellingen op de toets Terug (F1).
Het LCD-scherm geeft de vorige modus aan.
(Steekinformatiemodus)
C. De steekbreedte en -lengte instellen
De machine stelt de steekbreedte en -lengte in die geschikt zijn
voor het patroon.

C

1. U kunt veranderingen aanbrengen door op de functietoets
(F4) direct onder de breedte- en lengtemarkering te drukken.
2. Het LCD-scherm verandert om de steekbreedte en -lengte
te tonen.
Voor een smallere steek drukt u op functietoets F2 (–).
Voor een bredere steek drukt u op functietoets F3 (+).
Voor een kortere lengte drukt u op functietoets F4 (–).
Voor langere lengte drukt u op functietoets F5 (+).
De vooraf ingestelde steekbreedte en -lengte worden aangegeven
als een gemarkeerd getal.
Wanneer u op de toets Terug (F1) drukt, geeft LCD de vorige
modus aan (Steekinformatiemodus).

A. Voor rechte steekpatronen (nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7) veranderen
de steekbreedtetoetsen de naaldpositie.
Om de naald naar links te verplaatsen, drukt u op functietoets F2.
Om de naald naar rechts te brengen, drukt u op functietoets F3.
Let op: Wanneer verdere breedte- of lengteaanpassingen
niet mogelijk zijn, zal de machine meerdere hoorbare piepjes
uitzenden. Als de breedte-, lengte- of cijferpictogrammen niet
zijn aangegeven, kan het patroon niet worden gewijzigd.
Aanpassingen aan de patronen kunnen worden gemaakt tijdens
het naaien.
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Wanneer welke steek gebruiken
1. Rechte steek, naaldpositie midden • Voor doorstikken, voor basisnaaiwerk,
ritsen naaien, enz.
2. Rechte steek naaldpositie links • Voor doorstikken, voor basisnaaiwerk, etc.
3. Rechte steek met automatisch omgekeerde steek naaldpositie midden
4. Rechte steek met automatisch omgekeerde steek naaldpositie links
5. Rechte elastische steek • Versteviging rechte steek
6. Steelsteek voor elastische stoffen
7. Handwerk-quiltsteek
8. Zigzagsteek • Voor afwerken, applicaties enz.
9. Elastische blindzoom
10. Blindzoom
11. Meervoudige zigzagsteek • Voor elastisch naaien, decoratief, verstellen.
12. Knopen aannaaien
13. Decoratieve fagotsteek of springsteek
14. Afwerken
15. Afwerken van elastische stof, decoratieve steek
16. Zigzag-siersteek
17. Dubbele zigzag-siersteek
18. Veersteek
19. Flanelsteek
20 - 97. Decoratieve en functionele steken
98. Oogje
99. Trens
100. Stoppen
101. Trensknoopsgat (smal)
102. Trensknoopsgat (breed)
103. Sleutelgatknoopsgat
104. Sleutelgatknoopsgat met kruistrens
105. Taps sleutelgatknoopsgat
106. Afgerond knoopsgat (smal)
107. Afgerond knoopsgat (breed)
108. Afgerond knoopsgat met kruistrens
109. Aan twee kanten afgerond knoopsgat
110. Sierknoopsgat
111. Elastisch knoopsgat
112. Knoopsgaten met nostalgische uitstraling
113. Paspelknoopsgat
Beschrijving van de symbolen van het stekenoverzicht:
Steek spiegelen mogelijk
Steek omkeren mogelijk
Steek spiegelen en omkeren mogelijk
X2 Verlenging mogelijk
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Rechte steek naaien
Rechte steekpatronen moeten worden geselecteerd bij het type
genaaide stof.
Naaldpositie links (nr. 2) is het meest geschikt voor het naaien
van lichtgewicht stoffen.
Nr. 1.

Naaldpositie in het midden

Nr. 2.

Naaldpositie links

Nr. 3.

Naald midden met ingebouwde omgekeerde steek

Nr. 4.

Naald links met ingebouwde omgekeerde steek

Universele naaivoet (A)

A. Rechte steek
1. Leg de stof onder de naaivoet en breng de naaivoet omlaag.
2. Houd de bovendraad en onderdraad losjes vast en begin met
naaien. Houd uw hand licht op de stof tijdens het naaien.
3. Wanneer u het einde van de naad bereikt, stop dan met naaien.
4. Druk op de draadafsnijdtoets.

B. Rechte steek met auto-locksteek (patroon nr. 3, 4)
1. Leg de stof onder de naaivoet en breng de naaivoet omlaag.
2. Houd de bovendraad en onderdraad losjes vast en begin met
naaien.
De machine naait 4-5 steken vooruit en 4-5 steken achteruit
en naait dan verder vooruit.
3. Wanneer u het einde van de naad bereikt, drukt u eenmaal op
de achteruitnaaitoets.
De machine naait een paar steken achteruit en een paar steken
vooruit en stopt automatisch.
4. Druk op de draadafsnijdtoets.
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Elastische steek naaien
Elastische steken zijn sterk en flexibel en geven met de stof mee
zonder te breken. Geschikt voor gebreide stoffen en duurzame
stoffen zoals denim.
Nr. 5 Rechte elastische steek
Nr. 6 Steelsteek voor elastische stoffen
Nr. 16 Zigzag-siersteek
Universele naaivoet (A)
We raden u aan een naald te gebruiken voor gebreide en
synthetische stoffen om te voorkomen dat er steken worden
overgeslagen en dat de draad breekt.
a. Jas
b. Pantalon
c. Tas

d. Zak

Handwerk-quiltsteek
Nr. 7

Handwerk-quiltsteek

Universele naaivoet (A)
Rijg de bovenkant van de machine in met onzichtbare nylon
naaigaren of zeer dun garen dat bij de stof op de bovenkant past.
Rijg de spoel in met een garenkleur die contrasteert met de kleur
van de stof op de bovenkant.
Verhoog de bovendraadspanning.
Wanneer u naait, wordt de onderdraad omhoog getrokken naar
de bovenkant, waardoor de steek eruit ziet als een traditionele
handwerk-quiltsteek.
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Zigzagsteken naaien
Uw machine kan zigzagsteken van verschillende breedtes en
lengtes naaien door de instellingen van de steekbreedte en
steeklengte te wijzigen.
Nr. 8 Zigzagsteek
Universele naaivoet of cordonsteekvoet (A, B)
Zigzagsteken zijn zeer geschikt voor applicatie en decoratief
naaien.
Cordonsteken
Om een cordonsteek te naaien, verkort u de steeklengte en
bevestigt u de cordonsteekvoet. (B)
Raadpleeg de volgende pagina voor het gebruik van de
zigzagsteek voor afwerken.

Meervoudige zigzagsteek
Gebruikt voor het naaien op elastische en afwerksteken.
Nr. 11 Meervoudige zigzagsteek
Universele naaivoet (A)
A. Elastisch naaien
Trek aan elastiek voor en achter de naald tijdens het naaien.
B. Afwerksteek
	Gebruikt voor stoffen die gemakkelijk te uitrafelen en
gebreide stoffen.
De naald moet op de uiterste rand van de stof terechtkomen.
Raadpleeg de volgende pagina voor afwerken.

Naaien met de vrije arm
Door eenvoudigweg de aanschuiftafel te verwijderen, kunt u de
vrije arm gebruiken, waarmee het eenvoudiger is om moeilijk
te bereiken gedeelten te naaien, zoals zomen in broekspijpen
en manchetten.
Let op: Raadpleeg pagina 14 voor het verwijderen van de
aanschuiftafel.
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Afwerken - Overlocken
Nr. 8, 11, 14, 15, 29
Universele naaivoet (A)
Leg de stof zo, dat de naald bij de rand van de stof terecht komt
wanneer de universele naaivoet wordt gebruikt.
a.	Nr. 8 (Breedte=5.0) wordt gebruikt om te voorkomen dat
stoffen uitrafelen.
b.

Voor een smallere zigzagbreedte (Breedte=2.0-4.5).

c.	Gebruik nr. 11 bij het naaien van stoffen die gemakkelijk
uitrafelen of uitrekken.
d-f.	Nr. 14, 15, 29 kunnen tegelijkertijd afwerken en gewone
steken naaien. Daarom zijn ze handig voor het naaien van
stoffen die gemakkelijk uitrafelen of uitrekken.
Let op: Snijd indien gewenst de overtollige stof af nadat het
naaien is voltooid. Wees voorzichtig om de draden niet af te
snijden bij het verwijderen van de overtollige stof.
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Blindzoomsteek
De zoom wordt genaaid zonder dat er steken te zien zijn op de
goede kant van de stof.
Nr. 9 Blindzomen voor elastische stof.
Nr. 10 Blindzomen voor niet-elastische stof.
Blindzoomvoet (D)

1. Vouw de stof zoals te zien is op de afbeelding.
a. Normale tot dikke stof
b. Dunne stof
c. Verkeerde kant van de stof
d. Afwerken

1 cm

5 mm

5 mm

2. De geleider (e) op de blindzoomvoet zorgt voor een
gelijkmatig transport van de stof bij het naaien van
blindzomen. De geleider (e) wordt aangepast door de
stelschroef (f) te draaien.
3. Leg de stof zo, dat de rechte steken (of kleine zigzagsteken)
op de uitstekende rand van de zoom komen en de grote
zigzagsteken slechts één draad van de gevouwen rand
grijpen (g). Draai indien nodig aan de schroef (f) om de
naaivoet z aan te passen dat de naald nauwelijks de gevouwen
rand van de stof raakt.
4. Breng de naaivoet omlaag en naai de zoom, waarbij u de stof
gelijkmatig langs de geleider leidt.
5. Draai de stof om wanneer u klaar bent met naaien.
c. Verkeerde kant van de stof
h. Goede kant van de stof
Let op: Test op een stukje stof dat vergelijkbaar is met uw
project, zodat u kunt bepalen wat de beste plaatsing van
de geleider van de naaivoet is.
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Crazy patchwork
Maak een interessante versiering door decoratieve steken over
de naden te naaien. Probeer verschillende soorten stoffen te
combineren voor nog meer variatie.
Nr. 1

Universele naaivoet of cordonsteekvoet (A, B)
1. Leg twee stukken stof met de goede kanten op elkaar en naai
een lange rechte steek.
2. Pers de naad open.
Nr. 18, 19
3. Naai met de goede kant van de stof omhoog de decoratieve
steek en zorg ervoor dat de steken aan beide zijden van de
naad komen.

Applicatie
Nr. 22, 23
Universele naaivoet (A)
1. Leg de applicatie op zijn plaats op de basisstof met tijdelijke
stoflijmspray of met opstrijkbare versteviging.
2. Naai met de rechterkant van de steek zo dicht mogelijk langs
de rechterrand van de applicatie.
Bij het naaien van scherpe hoeken of bochten
Breng de naald in de laagste stand en breng de naaivoet omhoog.
Gebruik de naald als as en draai de stof.
Let op: Applicaties kunnen ook worden gemaakt met een
cordonsteek, met de cordonsteekvoet (p.27). Het kan nuttig zijn
om een versteviging onder uw werk te leggen, om trekken van de
stof te voorkomen.
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Ritssluitingen inzetten
Gecentreerd inzetten
Nr. 1 Rechte steek (naaldpositie in het midden)
Ritsvoet (E)

VOORZICHTIG: Om ongelukken te voorkomen.
De ritsvoet mag alleen worden gebruikt voor het naaien van
rechte steek nr. 1 met de naaldpositie in het midden. Het is
mogelijk dat de naald de naaivoet raakt en breekt bij het naaien
van andere patronen.
1. Rijg de ritsopening aan de naadlijn.
a: Rechte steek
b: Einde van de opening
c: Rijgen
d: Verkeerde kant van de stof
2. Pers de naadtoeslag open.
Leg de open rits met de goede kant omlaag op de naadtoeslag
met de tanden tegen de naadlijn.
Rijg de band van de rits.
3. Klik de ritsvoet vast.
Bevestig de linkerkant van de naaivoetpen aan de persvoet
houder bij het naaien van de rechterkant van de rits en de
linkerkant van de naaivoetpen aan de persvoethouder bij het
naaien van de linkerkant van de rits.
4. Naai op de goede kant van de stof en naai de linkerkant van
de rits van onder naar boven.
5. Naai over de onderkant en rechterkant van de rits.
Verwijder de rijgsteken en pers.

5 mm

7-10 mm

7-10 mm
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Ritssluitingen inzetten
Gecentreerd inzetten
Nr. 1 Rechte steek (naaldpositie in het midden)
Ritsvoet (E)

VOORZICHTIG: Om ongelukken te voorkomen.
De ritsvoet mag alleen worden gebruikt voor het naaien van
rechte steek nr. 1 met de naaldpositie in het midden. Het is
mogelijk dat de naald de naaivoet raakt en breekt bij het naaien
van andere patronen.
5 mm
1. Rijg de ritsopening aan de naadlijn.
a: Rechte steek
b: Einde van de opening
c: Rijgen
d: Verkeerde kant van de stof
2. Vouw terug naar de linker naadtoeslag.
Vouw de rechter naadtoeslag zo om, dat er een vouw van
3 mm ontstaat.
3. Klik de ritsvoet vast.
Bevestig de linkerkant van de naaivoetpen aan de persvoet
houder bij het naaien van de rechterkant van de rits en de
linkerkant van de naaivoetpen aan de persvoethouder bij
het naaien van de linkerkant van de rits.
4. Naai de linkerkant van rits van onder naar boven.
5. Keer de stof met de goede kant naar buiten en naai over de
onderkant en rechterkant van de rits.
6. Stop met naaien met de naald omlaag in de stof wanneer de
naaivoet het lipje van de ritssluiting bereikt, ongeveer 5 cm
vanaf de bovenkant van de rits.
7-10 mm

Rondom lipje van de rits naaien:
(Afbeelding A)
1. Stop met naaien voordat u het lipje van de rits bereikt.
2. Breng de naald omlaag in de stof.
3. Breng de naaivoet omhoog en schuif het lipje van de rits
achteruit om de ritsvoet vrij te maken.
4. Breng de naaivoet omlaag en ga door met naaien.
5. Verwijder de rijgsteken.
a. Ritslipje
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Knoopsgaten naaien
Selecteer de knoopsgatstijl die u wilt naaien.
Deze machine kan 13 soorten knoopsgaten naaien.
101. Trensknoopsgat (smal) voor dunne tot normale stoffen
102. Trensknoopsgat (breed) voor grote knopen
103. Sleutelgatknoopsgat voor dikke stoffen
104. Sleutelgatknoopsgat met versterkte trens
105. Taps sleutelgatknoopsgat
106. Afgerond knoopsgat (smal) voor dunne tot normale stoffen
107. Afgerond knoopsgat (breed) voor grote knopen
108. Afgerond knoopsgat met kruistrens
109. Aan twee kanten afgerond knoopsgat
110. Sierknoopsgat
111. Elastisch knoopsgat
112. Knoopsgaten met nostalgische uitstraling
113. Paspelknoopsgat (zie pagina 37)
Knoopsgatvoet (F)
Let op: De dichtheid van de zijkanten van het knoopsgat kan
worden aangepast met steeklengtecontrole.
1. Markeer de plaats en de lengte van het knoopsgat op de stof.
2. Leg de knoop op de basis.
Als de knoop niet goed op de basis past, past u de schuif op
de basis aan tot de diameter van de knoop, plus de dikte van
de knoop.
a = Lengte van de knoop + dikte
3. Leid de bovendraad door het gat van knoopsgatvoet en breng
de boven- en onderdraad naar links.
4. Leg de stof zo onder de naaivoet dat de middellijnmarkering
(b) in het midden van de knoopsgatvoet is.
Breng de naaivoet omlaag terwijl u het frame van de
knoopsgatvoet helemaal naar achteren duwt.
Let op: Bij het naaien van elastische stoffen wordt aangeraden
om versteviging te gebruiken op de achterkant van de stof.

b

5. Breng de knoopsgathendel helemaal omlaag.
Let op: De machine start niet met naaien als de knoopsgathendel
niet goed omlaag is gebracht of als het frame van de
knoopsgatvoet niet helemaal naar achteren is gebracht.
6. Houd de bovendraad licht vast en start de machine.
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7. De machine naait het knoopsgat in de volgorde die is
afgebeeld en stopt automatisch na het naaien.
8. Druk op de draadafsnijdtoets en breng de naaivoet omhoog
om de stof te verwijderen.
Als u over hetzelfde knoopgat wilt naaien, brengt u de naaivoet
omhoog om terug te keren naar de oorspronkelijke positie.
9. Snijd het midden van knoopgat open en wees voorzichtig om
de steken aan de zijkanten niet los te snijden. Gebruik een
speld als stop.
VOORZICHTIG: Om ongelukken te voorkomen.
Houd bij het gebruik van een tornmesje uw vinger niet voor
het mesje.
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Paspelknoopsgat
Een paspelknoopsgat geeft op maat gemaakte kledingstukken
zoals pakken, jassen en jacks een professioneel effect.
113. Paspelknoopsgat
Knoopsgatvoet (F)
1. Snijd een stukje stof van 2,5 cm breed, 1 cm
langer dan het afgewerkte knoopgat.
Rijg een stukje stof zo dat het midden van de stof uitgelijnd is
met de middellijnmarkering van het knoopsgat.
a. Goede kant van de stof
b. Verkeerde kant van het stukje stof
2. Breng de knoopsgathendel omlaag en naai het knoopsgat.
(Zie vorige pagina)
De machine naait het knoopsgat in de volgorde die is
afgebeeld en stopt automatisch na het naaien.
3. Druk op de draadafsnijdtoets en breng de naaivoet omhoog
om de stof te verwijderen.

1

2

3

4

4. Snijd voorzichtig het midden van het knoopsgat open tot
3 mm vanaf de uiteinden. Snijd diagonaal naar de hoeken,
zoals op de afbeelding.
Verwijder de rijgsteken.
5. Trek het stukje stof door de opening naar de onderkant.

6. Keer de stof en trek het stukje stof door de rechthoek van het
knoopsgat.
Pers het stukje stof.
c. Verkeerde kant van de stof
d. Goede kant van het stukje stof
7. Keer het stukje stof en pers de naadtoeslag aan de zijkant.
8. Vouw elke kant van het stukje stof zo, dat er plooien worden
gevormd in het midden van het knoopsgat die de opening
bedekken. Pers het stukje stof.
9. Keer de stof naar de goede kant en rijg langs het midden van
elke vouw.
a. Goede kant van de stof
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10. Vouw de stof en naai langs de naden aan elke kant, slechts
een naaldbreedte vanaf de originele steeklijn. Verwijder de
rijgsteken.
c. Verkeerde kant van de stof
11. Vouw de stof langs het knoopsgat en naai driehoekige
uiteinden op de originele steeklijn.
12. Pers het stukje stof en knip het bij tot binnen 5 mm van
de steken.
a. Goede kant van de stof
b. Verkeerde kant van de stof

Let op: Bij het naaien van minder stevige stof het gedeelte
rondom het knoopsgat verstevigen. Knip een stukje opstrijkbare
versteviging van 3 cm breder en 2 cm langer dan het knoopsgat.
Strijk op de verkeerde kant van alle knoopsgatmarkeringen.

Oogje
Dit steekpatroon wordt gebruikt voor het maken van riemgaten
en andere soortgelijke toepassingen.
98 Oogje
Cordonsteekvoet (B)
U kunt kiezen uit 3 maten oogjes door de steeklengte te
veranderen.
1. Leg de stof onder de naaivoet en breng de naaivoet omlaag.
Start de machine.
De machine naait het oogje en stopt automatisch.
2. Druk op de draadafsnijdtoets en breng de naaivoet omhoog.

3. Maak een gat in het midden van het oogje.
Let op: Er wordt geen pons voor het oogje bij deze machine
geleverd.
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Automatisch trenzen naaien en stoppen
U kunt automatisch trenzen naaien en stoppen met de
knoopsgatvoet.
Nr. 99 Trens, om gedeelten te verstevigen die onderhevig zijn
aan spanning, zoals hoeken van zakken.
Nr.100 Stoppen, repareren en andere toepassingen.
Knoopsgatvoet (F)
1. Pas de schuif op de basis van de knoopsgatvoet aan op de
lengte van de te naaien trens of de stopsteken.
a = Lengte van trens of stopsteken
2. Leid de bovendraad door het gat van knoopsgatvoet en breng
de boven- en onderdraad naar links.
3. Leg de stof onder de persvoet, zodat het startpunt aan deze
kant komt.
Breng de voet omlaag.
B. Leg bij het naaien van de trens op de rand van dikke stof,
zoals een zak, een even dik stukje karton of stof naast de stof
om de naaivoet recht te houden wanneer u naait.
4. Breng de knoopsgathendel helemaal omlaag.
Let op: De machine start niet met naaien als de knoopsgathendel
niet goed omlaag is gebracht of de knoopsgatvoet niet goed is
geplaatst.
5. Houd de bovendraad licht vast en start de machine.
6. De machine naait de trens of stopsteek zoals afgebeeld.
De machine stopt automatisch wanneer het patroon klaar is.
7. Druk op de draadafsnijdtoets en breng de persvoetlichter
omhoog om de stof te verwijderen.
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Knopen aannaaien
Nr. 12
Universele naaivoet
1. Breng de transporteur omlaag door de hendel van de
transporteur naar links te brengen.
2. Bevestig de universele naaivoet. Leg de stof en de knoop
onder de naaivoet en lijn de gaten van de knoop uit met de
sleuf van de naaivoet.
3. Druk op de vergrendeltoets (aan de rechterkant van de
universele naaivoet) en breng de naaivoet dan omlaag om de
knoop stevig op de stof te houden.
4. Selecteer de knoopaanzetsteek, #12. Pas de steekbreedte zo
aan dat de naald in het linkergat van de knoop komt.
5. Draai het handwiel langzaam naar u toe zodat de naald in
het tweede gat komt. Het kan nodig zijn om de steekbreedte
opnieuw aan te passen om ervoor te zorgen dat de naald goed
in de gaten van de knoop komt.
VOORZICHTIG: Om ongelukken te voorkomen.
Zorg ervoor dat de naald de knoop niet raakt tijdens het naaien.
Anders kan de naald breken.
6. Nadat u ervoor heeft gezorgd dat de naald in beide gaten van
de knoop komt, drukt u op de start/stop-toets of duwt u het
voetpedaal in en naait u ongeveer 10 steken met een lage
snelheid.
7. Breng de naaivoet omhoog en snijd de resterende draden
ongeveer 10 cm lang af.
8. Breng de draaduiteinden naar de achterkant van de stof met
een handwerknaald. Knoop de draden aan elkaar vast ter
bevestiging.
9. Schuif de transporteurhendel naar rechts als u klaar bent met
het aannaaien van de knoop. Draai het handwiel één volledige
slag naar u toe om de transporteur weer in te schakelen.
Let op: Om een knoop met 4 gaten aan te naaien, volgt u de
bovenstaande procedure voor de eerste twee gaten. Breng de
naaivoet dan iets omhoog en verplaats de stof om de andere
twee gaten te kunnen naaien, parallel of kruisgewijs over de
eerste twee gaten heen.
A. Draadsteeltje
Knopen op jassen en jacks moeten een draadsteeltje hebben
zodat ze afstand hebben tot de stof. Leg een rechte speld of
naaimachinenaald op de knoop tussen de gaten. Naai over de
speld of naald heen.
Om een draadsteeltje te maken, trekt u de draad aan de achterkant
van de knoop en windt u de draad rondom de steken. Knoop de
draaduiteinden stevig vast.
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Doorlopend decoratief patroon
Gebruik de cordonsteekvoet voor doorlopende decoratieve
steekpatronen.
Deze voet heeft een groef aan de onderkant waar dichte steken
vrij doorheen kunnen lopen.
Nr. 18-97
Cordonsteekvoet (B)
Als u het doorlopende decoratieve steekpatroon wilt aanpassen,
kunt u de lengte en breedte van het patroon aanpassen.
Experimenteer met proeflapjes tot u de gewenste lengte en
breedte bereikt.
A. Dunne stoffen naaien
Bij het naaien van dunne stoffen wordt aangeraden om
versteviging te gebruiken op de achterkant van de stof.
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Naaien met een tweelingnaald
Er kunnen interessante effecten worden geproduceerd door het
naaien van decoratieve steken met een tweelingnaald. Probeer
twee verschillende kleuren garen te gebruiken voor nog meer
variatie. Maak altijd eerst een proeflapje om u te helpen bij het
bepalen van de beste instellingen voor de steek die u naait.
Alle patronen behalve nummer 98-113 kunnen worden genaaid
met een tweelingnaald.
Universele naaivoet of cordonsteekvoet (A, B)
Let op: Er wordt geen tweelingnaald bij deze machine geleverd.
Neem contact op met uw officiële SINGER-dealer of bezoek
singer.com voor informatie over het kopen van tweelingnaalden.
VOORZICHTIG: Om ongelukken te voorkomen.
A. Gebruik alleen tweelingnaalden van het merk SINGER voor
deze machine.
B. De draadinsteker kan niet worden gebruikt. Rijg de naalden
handmatig in.
1.
2.
3.
4.
5.

Verwijder de enkele naald en breng de tweelingnaald aan.
Rijg de eerste draad in zoals gewoonlijk, volgens de inrijgroute.
Rijg de linkernaald in met de hand, van voren naar achteren.
Plaats de extra garenpen met vilten ring in de opening.
Breng het tweede garenklosje aan, leid de draad door de
geleider en rijg de draad op dezelfde manier in als de eerste.
6. Breng voor betere naairesultaten de draad niet door de
draadgeleider van de naaldstang.
Rijg de rechternaald in met de hand van voren naar achteren.
7. Druk op de instellingentoets (F3). (Instellingsmodus)
8. Druk op de tweelingnaaldtoets (F2). Het teken van de
tweelingnaald wordt gemarkeerd en de steekbreedte wordt
automatisch beperkt. (Tweelingnaaldmodus)
VOORZICHTIG: Om ongelukken te voorkomen.
Als u niet overschakelt naar de tweelingnaaldmodus, kan de
naald de steekplaat raken en breken.
9. Druk op de toets Terug (F1). (Steekinformatiemodus) op het
LCD-scherm staat het symbool van de tweelingnaald.
10. Test altijd de geselecteerde steek.
11. Naai de steken.
De tweelingnaaldmodus blijft totdat u opnieuw op de
tweelingnaaldtoets drukt of de machine uitschakelt.
Let op: De tweelingnaald kan worden gebruikt met decoratieve
en lettersteekpatronen door op de tweelingnaaldtoets te drukken.
Het tweelingnaaldpictogram verschijnt op het LCD-scherm.
(Zie pagina 45.)
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Programmeerbare decoratieve steek
en lettersteek naaien
U kunt decoratieve en lettersteken combineren in een reeks door
elk patroon te selecteren.
A. Decoratieve en lettersteken selecteren
(selectiemodus)
1. Druk op de toets Decoratieve en lettersteken.
De eerste 5 patronen van de decoratieve patronen worden
aangegeven op de onderste regel van het LCD-scherm.
2. Door op de toets Decoratieve en lettersteken te drukken,
verandert het selecteren van de groep zoals hieronder.
a. Decoratieve steken
b. Block-lettertype
c. Script-lettertype
d. Cursief lettertype
e. Outline-lettertype
f. Cyrillic lettertype
3. Nadat u de groep hebt geselecteerd, drukt u op de
toets omlaag bladeren. De volgende 5 patronen van
de geselecteerde groep worden weergegeven.
Door op de toets omhoog of omlaag bladeren te drukken,
kunt u omhoog of omlaag scrollen in stappen van 5 steken.
4. Om een patroon te selecteren, drukt u op de functietoets
direct onder de aangegeven steek.
Het geselecteerde patroon wordt linksboven op het
LCD-scherm aangegeven.
5. Selecteer met dezelfde procedure de volgende patronen.
De patronen verschijnen aan de bovenkant van het
LCD-scherm in de geselecteerde volgorde.
6. Naarmate de geselecteerde patronen over het aangegeven
gebied van het scherm verdwijnen, kunt u ze controleren
door op de cursortoetsen te drukken. (Zie volgende pagina)
Let op: De machine kan maximaal 60 patronen onthouden.
U kunt de bevestigingssteek combineren (Patroon nr. 34).
Dit wordt gebruikt voor het naaien van een enkele combinatie
van patronen. (Zie pagina 47)

B. De cursor verplaatsen
Extra patronen kunnen worden toegevoegd aan het einde van een
reeks gecombineerde patronen. Verplaats de cursor “I” naar rechts,
langs de patronenreeks en selecteer vervolgens nieuwe patronen.
Door op de cursortoetsen te drukken, wordt de cursor naar links
of rechts verplaatst. De cursorpositie wordt gemarkeerd.
A. Druk op de cursortoets naar links “<” en de cursor verschuift
naar links.
B. Door op de cursortoets naar rechts “>” te drukken, verschuift
de cursor naar rechts.
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De cursor wordt gebruikt om geselecteerde patronen te controleren,
patronen in te voegen, patronen te verwijderen of elk patroon te
bewerken zoals hieronder beschreven.

C

Als de instellingen van het gemarkeerde patroon kunnen worden
gewijzigd, wordt dit aangegeven in de middellijn van het
LCD-scherm.
C. Geselecteerde patronen controleren

D

Naarmate de lengte van de reeks toeneemt, zullen er patronen uit
het zicht verdwijnen.
U kunt patronen controleren door de cursor naar links te
verschuiven.
D. Patroon invoegen
1. De machine voegt een patroon links van de gemarkeerde
letter of patroon in.
2. Met de cursortoetsen verplaatst u de cursor om het patroon
vlak voor de gewenste positie voor het nieuwe patroon te
markeren. Het patroon selecteren.

E

E. Patroon verwijderen
1. Verplaats de cursor naar het patroon dat u wilt verwijderen.
2. Druk op de toets Bewerken. Het LCD-scherm verandert in de
bewerkingsmodus.
A. Wanneer de cursor helemaal rechts is, verschuift de machine
net voor het patroon.
3. Druk snel op de toets Verwijderen (F2) (minder dan 0,5 sec.).
De machine verwijdert het patroon en de cursor wordt
verplaatst naar het volgende patroon.
4. Als u alle patronen wilt verwijderen, houdt u de toets
Verwijderen (F2) ingedrukt (langer dan 0,5 sec.).
De machine verwijdert alle geselecteerde patronen en keert
terug naar de selectiemodus.
5. Druk na het verwijderen op de toets Terug (F1) of Bewerken.
De machine keert terug naar de selectiemodus.
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F. De patronen bewerken
U kunt de instellingen en steekbreedte/-lengte van steekpatronen
wijzigen.
U kunt ook de draadspanning van geselecteerde patronen
wijzigen.
1. Druk op de toets Bewerken.
Het LCD-scherm verandert in de bewerkingsmodus.
2. Als u de cursor verschuift, wordt de instelling van elk
patroon aangegeven.
3. Door op de functietoets te drukken, kunt u bewerken zoals
onder a-d.
4. Nadat u de bewerking hebt voltooid, drukt u op de toets
Terug (F1) of Bewerken.
De machine keert terug naar de selectiemodus.
Let op: De steekbreedte/lengte en instellingen van lettersteken
kunnen niet worden veranderd (Spiegelen/omkeren en verlenging).

iii

1. U kunt instellingen wijzigen door op de functietoets (F3)
direct onder het instellingspictogram te drukken.
2. Het LCD-scherm verandert om de instellingsmodus weer
te geven.
i. Spiegelen/omkeren
ii. Verlenging
iii. Tweelingnaald
i. Steek spiegelen/omkeren
Druk op de functietoets (F4) direct onder het pictogram
spiegelen/omkeren en de steek verandert afwisselend of
in rotatie.
De beschrijvingen van de pictogrammen spiegelen/omkeren
staan hieronder.
i-1. Gewone steek (normale steek)
i-2. Steek spiegelen (wordt omgeklapt van links naar rechts)
i-3. Steek omkeren (voor- en achterkant worden omgekeerd)
i-4. Steek spiegelen en omkeren, het patroon wordt van links
naar rechts en van de voorkant naar de achterkant omgeklapt.
Als het symbool niet wordt aangegeven, kan het patroon niet
worden veranderd
(steek spiegelen/omkeren).
ii. Verlenging
Door op de functietoets (F5) direct onder de afbeelding voor
verlenging te drukken, wordt de steek met vijf verschillende
maten verlengd.
(ii.1-ii.5)
Als het symbool niet wordt aangegeven, kan het patroon niet
worden verlengd.
iii Tweelingnaald
Druk op deze toets (F2) wanneer u met een tweelingnaald
naait. De afbeelding van de tweelingnaald wordt gemarkeerd.
(Zie pagina 42)
3. Door op de toets Terug (F1) te drukken, keert de machine
terug naar de bewerkingsmodus.
Door op de toets BEWERKEN te drukken, keert de machine
terug naar de selectiemodus.

ii

F3

A. Verwijderen (Zie vorige pagina)
B. Instelling

i

i-1

b-i

i-2

i-3

i-4

F4

b-ii

F5

b-iii

ii
1
ii
2
ii
3
ii
4
ii
5

F2

F1
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C. De steekbreedte en -lengte instellen
	De machine stelt vooraf de steekbreedte en -lengte in die
geschikt zijn voor het patroon.
1. U kunt veranderingen aanbrengen door op de functietoets (F4)
direct onder de breedte- en lengtemarkering te drukken.
2. Voor een smallere steek drukt u op functietoets F2 (–).
Voor een bredere steek drukt u op functietoets F3 (+).
Voor een kortere lengte drukt u op functietoets F4 (–).
Voor langere lengte drukt u op functietoets F5 (+).
	De vooraf ingestelde steekbreedte en -lengte worden
aangegeven als een gemarkeerd getal.
U kunt de breedte en lengte van andere patronen wijzigen
door de positie van de cursor te verschuiven.
Door op de toets Terug (F1) te drukken, keert de machine
terug naar de bewerkingsmodus.
Door op de toets BEWERKEN te drukken, keert de machine
terug naar de selectiemodus.

F4

F1 F2 F3 F4 F5

d. De draadspanning instellen
	Door op de functietoets (F5) direct onder het spanningssymbool
te drukken, geeft het LCD-scherm de spanningsmodus aan.
Deze instelling verandert de draadspanning van alle
gecombineerde patronen.
	Om de bovendraadspanning te verhogen, drukt u op de
functietoets F5 (+).
Om de bovendraadspanning te verlagen, drukt u op de
functietoets F4 (–).

F5

	Het vooraf ingestelde spanningsnummer wordt gemarkeerd.
Door op de functietoets F3 (AUTO) te drukken, wordt de
draadspanning teruggezet op de vooraf ingestelde waarde.
Door op de toets Terug (F1) te drukken, keert de machine
terug naar de bewerkingsmodus.
Door op de toets BEWERKEN te drukken, keert de machine
terug naar de selectiemodus.
G. De geselecteerde patronen oproepen
	Als u het patroon wijzigt in een nuttige steek, bewaart de
machine de combinatie van patronen totdat de machine
wordt uitgeschakeld.
Om deze patronen op te roepen, drukt u op de toets
Decoratieve en lettersteken. De machine roept de
geselecteerde patronen op.
(De draadspanning keert terug naar de vooraf ingestelde
waarde.)
	Als u alle patronen wilt verwijderen, drukt u op de toets
BEWERKEN en drukt u lang op de toets Verwijderen (F2).
(Zie pagina 44)
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F1

F3 F4 F5

H. De geselecteerde patronen naaien
A. Eenmaal naaien
U kunt de bevestigingssteek combineren door patroon nr. 34
te selecteren.
Wanneer u de bevestigingsssteek of lettersteek aan het
einde van het patroon heeft gecombineerd, stopt de machine
automatisch na het naaien van de geselecteerde patronen.
B. Herhaald naaien
De patrooncombinatie wordt herhaaldelijk genaaid zonder
de bevestigingssteek aan het einde van de patronenreeks te
combineren.
Naaien
1. Bevestig de cordonsteekvoet bij het naaien van decoratieve
en lettersteken.
2. De machine begint te naaien vanaf het gemarkeerde patroon.
U moet de cursor verschuiven naar het patroon waar u wilt
beginnen met naaien.
(Wanneer de ‘I’-markeringscursor aan de rechterkant van
geselecteerde patronen wordt aangegeven, begint de machine
vanaf het eerste patroon.)
3. Laat de naaivoet zakken en begin te naaien.
De machine geeft het naaipatroon aan de linkerbovenzijde
van het LCD-scherm aan.

I. Een patroon vanaf het begin naaien
a. Wanneer u stopt met naaien in het midden van geselecteerde
patronen, geeft het LCD-scherm de instelling van het
naaipatroon aan en het pijlteken “
” op de tweede regel.
Dit teken betekent dat het naaien wordt onderbroken.
U kunt doorgaan met naaien door de machine opnieuw te
starten.
b. Wanneer u bent gestopt met naaien in het midden van
geselecteerde patronen en als u de persvoetlichter omhoog
heeft gebracht, verandert het pijlteken in “
”,
Als u dan opnieuw begint met naaien, naait de machine vanaf
het begin van het onderbroken patroon.
c. Als u vanaf het begin van alle patronen wilt naaien,
verschuift u de cursor met behulp van de cursortoetsen.
(Het pijlpictogram verdwijnt)
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Overzicht decoratieve en lettersteken
De vet gedrukte decoratieve patronen zijn één eenheid van het
steekpatroon.
Beschrijving van de symbolen van het stekenoverzicht:
Inclusief steek spiegelen
Inclusief steek omkeren
Inclusief steek spiegelen en omkeren
X5 Inclusief verlenging

De balans van de steken aanpassen
Afhankelijk van het type stof dat u naait, kan het nodig zijn om
de balans van de steken aan te passen.
Aanpassing is nodig als de decoratieve of lettersteek vervormd is.
Draai de schroef die zich onder de machine bevindt in de richting
die nodig is.
Decoratief steekpatroon
1. Als de patronen vervormd worden als op de afbeelding (a),
draait u de schroef in de richting van het symbool (+).
2. Als de patronen vervormd worden als op de afbeelding (b),
draait u de schroef in de richting van het symbool (–).
Lettersteekpatroon
1. Als de patronen vervormd worden als op de afbeelding (c),
draait u de schroef in de richting van het symbool (+).
2. Als de patronen vervormd worden als op de afbeelding (d),
draait u de schroef in de richting van het symbool (–).
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Onderhoud
 EVAAR: U beperkt als volgt het risico op een
G
elektrische schok.
Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat
u onderhoud uitvoert.
Reinigen
Als er zich pluizen en stukjes draad ophopen in de grijper,
belemmert dat de soepele werking van de machine. Controleer
het naaimechanisme regelmatig en maak het indien nodig schoon.
A. Spoelhouder
Verwijder het spoelhuisdeksel en de spoel.
Maak de spoelhouder schoon met een borsteltje.
B. Grijperring en transporteur
1. Verwijder de naald, naaivoet en houder. Verwijder het
spoelhuisdeksel en de spoel. Verwijder de schroeven
waarmee de steekplaat is bevestigd.
2. Verwijder de steekplaat door de rechterkant van de plaat op
te tillen.
3. Til de spoelhouder op en verwijder deze.
VOORZICHTIG: Om ongelukken te voorkomen.
Raak de draadafsnijder niet aan (a). Er zit een scherp mesje in.
4. Reinig de grijperring, de transporteur en de spoelhouder met
een borsteltje. Maak ze ook schoon met een zachte, droge doek.
5. Vervang de spoelhouder in de grijperring zodat de punt (b) op
de stopper (c) past zoals afgebeeld.
6. Plaats de steekplaat terug door de grijper in de machine aan te
brengen. Breng de schroeven terug en draai ze vast.
Let op:
*	Er wordt een ledlampje gebruikt om het naaigebied te
verlichten. Dit hoeft niet te worden vervangen. Bel in het
onwaarschijnlijke geval dat het niet werkt, uw officiële
SINGER service center voor service.
* Het is niet nodig om deze machine te smeren.

a

b

c
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Berichten op het LCD-scherm
1. Opspoelen.

1

2. Breng de knoopsgathendel omlaag.

2

3. Breng na het naaien van het knoopgat de persvoetlichter
omhoog en zet het frame van de knoopsgatvoet op de
startpositie.

3

4. Laat het voetpedaal los.

4

5. Laat de naaivoet zakken.

5

6. Geheugen machine is vol.

6

7. Een patroon selecteren.

7

8. Laat de achteruitnaaitoets los.

8

9. Laat de start/stop-toets los.

9

10. Rijg de bovendraad opnieuw in.

10

11. Het voetpedaal is aangesloten.

11

12. Laat de toets Naald omhoog-omlaag/langzaam los.

12

13. Laat de draadafsnijdtoets los.

13

14. Zet de hoofdschakelaar uit.

14
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Handige tips
PROBLEEM

OORZAAK

CORRECTIE

Pagina

De bovendraad
breekt

De machine is niet goed ingeregen.
Draad verstrengeld rondom de spoel.
De naald is niet goed aangebracht.
De draadspanning is te hoog.
Draad van onjuiste grootte of slechte kwaliteit.

Rijg de machine opnieuw in.
Verwijder in de knoop geraakte draad.
Breng de naald opnieuw aan.
Pas de draadspanning aan.
Kies het juiste garen.

18
17
10
23
10

Rijg de onderdraad opnieuw in.
Spoel het spoeltje opnieuw op.
Maak de houder schoon.

17
16
49

De onderdraad is niet goed ingeregen.
Onderdraad breekt De spoel is ongelijkmatig opgespoeld of te vol.
Vuil of stof op de spoelhouder.
De machine slaat
steken over

De naald is niet goed aangebracht.
Verbogen of botte naald.
Onjuiste dikte van de naald.
(op elastische stof)

Breng de naald opnieuw aan.
Breng een nieuwe naald aan.
Kies de juiste dikte naald voor de stof.
(gebruik een stretchnaald)

10
10
10

De stof trekt

De machine is niet goed ingeregen.
De onderdraad is niet goed ingeregen.
Botte naald.
De draadspanning is te hoog.

Rijg de machine opnieuw in.
Rijg de onderdraad opnieuw in.
Breng een nieuwe naald aan.
Pas de draadspanning aan.

18
17
10
23

De machine maakt De onderdraad is niet goed ingeregen.
De machine is niet goed ingeregen.
losse steken of
De spanning is niet goed afgesteld.
lussen

Rijg de onderdraad opnieuw in.
Rijg de machine opnieuw in.
Pas de draadspanning aan.

17
18
23

Het steekpatroon
is vervormd

De naaivoet is niet geschikt voor het patroon.
De draadspanning is niet in balans.
De steek is niet in balans.

Bevestig de juiste naaivoet.
Pas de draadspanning aan.
Pas de balans van de steken aan.

1723
48

De draadinsteker
steekt de draad
niet in de naald

De naald is niet omhoog gebracht.
De naald is niet goed aangebracht.
Verbogen naald.

Breng de naald omhoog.
Breng de naald opnieuw aan.
Breng een nieuwe naald aan.

12
10
10

De machine
transporteert de
stof niet goed

Transporteur is omlaag gebracht.
De steeklengte is niet geschikt voor de stof.
Pluisjes en stof opgehoopt rondom de transporteur.

Breng de transporteur omhoog
13
Regel de steeklengte.
25
Maak het gebied van de transporteur schoon. 49

Er is aan de stof getrokken tijdens het naaien.
De naald raakt de naaivoet.

Trek niet aan de stof.
Selecteer de juiste naaivoet en het juiste
patroon.
Breng de naald opnieuw aan.
Kies de juiste dikte naald en garen.

20
2710
10

Vuil of pluizen opgehoopt in de grijperring en
transporteur.

Verwijder de steekplaat en de spoelhouder
en maak de grijperring en de transporteur
schoon.

49

De stekker zit niet in het stopcontact.
De aan/uit-schakelaar is niet ingeschakeld.
De spoelas is naar rechts geduwd.
De naaivoet is niet omlaag gebracht.
Knoopsgaten naaien;
* De knoopsgathendel is niet helemaal omlaag gebracht.
* De knoopsgat voet is niet bevestigd.

Steek de stekker volledig in het stopcontact.
Zet de naaimachine aan met de schakelaar.
Duw de as naar links.
Breng de naaivoet omlaag.

11
11
16
12

Breng de knoopsgathendel omlaag.
Bevestig de naaivoet voor knoopsgaten.

35
35

De naald breekt

De machine werkt
met moeite

De machine werkt
niet

De naald is niet goed aangebracht.
De naalddikte of het garen is niet juist voor de
genaaide stof.
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Wij behouden ons het recht voor zonder aankondiging vooraf veranderingen aan te brengen in de machine en het
assortiment accessoires, of aanpassingen te doen in functies of ontwerp. Dergelijke veranderingen zijn echter altijd
ten gunste van de gebruiker van het product.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Singer en het Cameo “S” Design zijn exclusieve handelsmerken van The Singer Company Limited S.à.r.l. of gelieerde
bedrijven.

Bij het afvoeren van dit product moet u erop letten dat het op de juiste wijze wordt gerecycled
volgens de nationale richtlijnen voor elektrische/elektronische producten. Gooi elektrische
apparaten niet weg als ongesorteerd afval, maar maak gebruik van gescheiden afvalinzameling.
Neem contact op met de gemeente voor informatie over de aanwezige inzamelpunten. Als u oude
apparaten vervangt door nieuwe, kan de verkoper wettelijk verplicht zijn om uw oude apparaat
gratis terug te nemen om het af te voeren.
Als elektrische apparaten worden weggegooid op stortplaatsen of vuilnisbelten kunnen er
gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken, in de voedselketen terechtkomen en schade
aanrichten aan uw gezondheid en welzijn.
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