Gebruikershandleiding
EM9305

Deze huishoudborduurmachine voldoet aan de eisen van IEC/EN/CSA C22.2 Nr. 60335-1 &
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 huishoudborduurmachine in gebruik neemt. Bewaar de
instructies op een geschikte plaats, dicht bij de machine. Lever de instructies bij de naaimachine
als deze van eigenaar verwisselt.

GEVAAR – U beperkt als volgt het risico van een
elektrische schok:

• Een borduurmachine mag nooit onbewaakt achter worden gelaten met de stekker in het stop
contact. Het stopcontact waarop de machine is aangesloten, moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
Haal de stekker van deze borduurmachine 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
brandwonden, 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 borduurmachine 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 borduurmachine nooit wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is, als de
naaimachine niet goed werkt, als de machine gevallen of beschadigd is of in het water heeft
gelegen. Breng de borduurmachine in dat geval naar de dichtstbijzijnde officiële dealer of een
onderhoudscentrum voor onderzoek, reparatie en elektrische of mechanische bijstelling.
• Gebruik de borduurmachine nooit wanneer de ventilatieopeningen geblokkeerd zijn. Houd de
ventilatieopeningen van deze borduurmachine vrij van ophoping van pluisjes, stof en losse
lapjes stof.
• Houd uw vingers uit de buurt van alle bewegende delen. Wees vooral voorzichtig in de buurt
van de borduurmachinenaald.
• Gebruik altijd de juiste steekplaat. Wanneer u de verkeerde steekplaat gebruikt, kan de naald
breken.
• Gebruik geen kromme naalden.
• Trek of duw tijdens het borduren niet aan de stof. Hierdoor kunt u namelijk de naald buigen,
waardoor deze kan breken.
• Draag een veiligheidsbril.
• Schakel de borduurmachine 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 van de
borduurmachine.
• 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.
• 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.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
UITSLUITEND VOOR CENELEC-LANDEN:
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis als ze
supervisie of instructies hebben gekregen om het apparaat 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 75dB(A).
VOOR NIET-CENELEC-LANDEN:
Deze borduurmachine 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 75dB(A).
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UW MACHINE LEREN KENNEN

Dit hoofdstuk van de gebruiksaanwijzing geeft u een overzicht
van uw machine en de accessoires.
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INSTELLEN

Dit hoofdstuk van de gebruiksaanwijzing helpt u op weg met uw machine.
Leer hoe u uw machine inrijgt, de spoel opwindt en de naald en hoe
u uw machine kunt updaten.

UITPAKKEN

1. Zet de machine op een stevige vlakke ondergrond,
verwijder de verpakking en til de beschermkap eraf.
2. Verwijder het verpakkingsmateriaal
3. De machine wordt geleverd met een zakje met accessoires
en een netsnoer.
4. Neem de machine af met een doek, met name rondom de
naald en de steekplaat, om eventueel vuil te verwijderen
voordat u gaat naaien.
Let op: Uw SINGER® EM9305 borduurmachine is erop
gebouwd om de beste resultaten te leveren bij normale
kamertemperatuur. Extreem warme en koude temperaturen
kunnen de naairesultaten nadelig beïnvloeden.

SNOER AANSLUITEN

Aan de onderkant van de machine vindt u informatie over
de voedingsspanning (V) en de frequentie (Hz).
1. Sluit de voedingskabel aan op het achterste contact,
rechts onder aan de machine (1).
2. Zet de AAN/UIT-schakelaar op ON om de
voedingsspanning en het licht in te schakelen.
Let op: De middelste aansluiting (3) kan worden gebruikt voor
een voetpedaal of type FR5 (niet inbegrepen bij de machine).

2

Voor de VS en Canada

Deze naaimachine 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.

2:2

3

1

USB-POORT

Op de rechterkant van uw borduurmachine vindt u een USBpoort waar u de USB-stick op aan kunt sluiten.
Opmerking: Controleer of de USB-stick die u gebruikt de
indeling FAT32 heeft.

Aansluiten op of loskoppelen van USB-poort

Steek de USB embroidery stick in de USB-poort op de
rechterkant van uw machine. De USB-stekker kan slechts op
één manier worden aangesloten – steek hem niet met kracht in
de poort!
Om de USB-stick te verwijderen, trekt u de USB-stick er
voorzichtig recht uit.

De USB embroidery stick gebruiken

Tijdens het laden van of opslaan op de USB embroidery stick
verschijnt er een zandloper op het scherm.
Let op: Verwijder de USB embroidery stick niet wanneer de
zandloper op het scherm staat of wanneer de file manager te
zien is. Als u de stick dan verwijdert, kunnen de bestanden
die op de USB embroidery stick staan beschadigen.

1

OPBERGEN NA HET NAAIEN

1. Zet de AAN/UIT-schakelaar (1) op “O”.
2. Haal de stekker van het netsnoer eerst uit het stopcontact en
vervolgens uit de machine.

Instellen 2:3

GARENPENNEN EN GARENSCHIJVEN

Uw naaimachine heeft twee garenpennen: een hoofdgarenpen en een extra garenpen. De garenpennen zijn geschikt voor alle
soorten garen. De hoofdgarenpen is verstelbaar en kan worden gebruikt in een horizontale positie (de draad wordt van de
stilstaande pen afgerold) of in een verticale positie (het klosje draait). Gebruik de horizontale positie voor normaal naaigaren
en de verticale positie voor grote klossen of speciale garens.

Horizontale positie

Til de garenpen iets op uit de horizontale positie om het
garenklosje gemakkelijk op de pen te kunnen plaatsen.
De draad moet over de bovenkant en linksom afrollen, zoals op
de afbeelding te zien is. Schuif er een garenschijfje op en zet de
garenpen weer in horizontale positie.

A

Iedere naaimachine wordt geleverd met twee garenschijven
op de garenpen. Bij medium garenklosjes wordt het medium
garenschijfje (A) voor het klosje geplaatst. Bij grote klossen
wordt degrote garenschijf (B) voor de klos geplaatst.
De platte zijde van de garenschijf moet stevig tegen het klosje
worden gedrukt. Er mag geen ruimte tussen de garenschijf en
de klos zitten.
Er wordt een klein garenschijfje bij uw naaimachine geleverd
als accessoire. Het kleine garenschijfje kan worden gebruikt
voor kleine garenklosjes.
Let op: Niet alle garenklosjes zijn op dezelfde manier gemaakt.
Als u problemen heeft met het garen, draai het klosje dan om of
gebruik de verticale positie.

Verticale positie

Breng de garenpen omhoog en helemaal naar rechts.
Vergrendel de garenpen in de verticale positie door de pen iets
omlaag te duwen. Schuif de grote garenschijf op de pen. Voor
garenklosjes die kleiner zijn dan de medium garenschijf of
wanneer u speciale garens gebruikt, legt u een vilten ringetje
onder de garenklos om te voorkomen dat de draad te snel
afrolt. Voor grotere klossen is het vilten ringetje niet nodig.
Let op: Er mag geen schijfje op de bovenkant van de garenklos
worden geplaatst, omdat de klos dan niet meer kan draaien.
Let op: Wanneer de garenpen in verticale positie wordt
gebruikt, kan het zijn dat de draadspanning handmatig moet
worden aangepast.

Extra garenpen

Gebruik de extra garenpen wanneer u een spoel opwindt vanaf
een tweede klosje garen of wanneer u met een tweelingnaald
naait.
Til de extra garenpen op en breng de pen naar rechts. Schuif
een garenschijf op de pen. Voor garenklosjes die kleiner zijn
dan de medium garenschijf legt u een vilten ringetje onder de
garenklos om te voorkomen dat de draad te snel afrolt. Voor
grotere klossen hoeft het vilten ringetje niet te worden gebruikt.
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B

E

DE BOVENDRAAD INRIJGEN

Zorg ervoor dat de naaivoet en de naald zich in de hoogste
stand bevinden.
1. Plaats de draad op de garenpen en de garenschijf op de
garenpen zoals beschrevenpagina 2:4.
2. Garenpen in horizontale positie:
Breng de draad over en achter de voorspanningsdraad
geleider (A) en onder de draadgeleider (B) door.
Garenpen in verticale positie:
In plaats van de draad in de voorspanningsgeleider (A) te
brengen, brengt u de draad direct onder de draadgeleider (B).

3. Leid de draad tussen de draadspanningsschijven (C) naar
beneden.
4. Ga verder met het inrijgen in de door de pijlen aangegeven
richting. Leid de draad vanaf de rechterkant in de gleuf op
de draadhevel (D).
5. Breng de draad omlaag en achter de laatste geleider net
boven de naald (E).
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DRAADINSTEKER

Wanneer u de draadinsteker wilt gebruiken, moet de naald zich
in de bovenste stand bevinden. Bovendien raden wij u aan om
de naaivoet te laten zakken.
1. Gebruik de hendel om de draadinsteker helemaal naar
beneden te trekken, zodat de draad onder de geleider blijft
steken (A).
2. Duw de hendel naar achteren om de draadinsteker naar
voren te brengen totdat de metalen flenzen de naald
bedekken. Een klein haakje gaat door het oog van de
naald heen (B).
3. Plaats de draad onder de flenzen voor de naald, zodat de
draad achter het kleine haakje blijft hangen (C).
4. Laat de draadinsteker voorzichtig terugdraaien. Het haakje
trekt de draad door het oog van de naald en vormt een lus
achter de naald.
5. Trek de draadlus er achter de naald uit.

A
B

1.

2.

C

Let op: De draadinsteker is ontworpen voor naalddikte 70-110.
U kunt de draadinsteker niet gebruiken bij naalden van maat
60 of dunner.
Wanneer u de draad handmatig in de naald steekt, zorg er
dan voor dat de draad van voor naar achter door de naald
wordt gestoken. De witte kleur van de naaivoethouder zorgt
ervoor dat u het oog van de naald duidelijk kunt zien. Het
spoelhuisdeksel kan worden gebruikt als vergrootglas.

3.

4.

5.

DE DRAAD AFSNIJDEN

Wanneer het borduurmotief klaar is, snijdt de machine de
draden automatisch af met de selecteerbare draadafsnijder.
Wanneer u de draden handmatig wilt afknippen, moet u eerst
de draadafsnijder uitschakelen bij Borduurinstellingen, zie
pagina 3:6. Druk vervolgens op de draadafnijknop (1) op de
machine om de draden af te snijden.
U kunt ook de draadafsnijder aan de linkerkant van de machine
gebruiken. Trek de draden van voor naar achter in de
draadafsnijder aan de linkerkant van de machine.
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SPOEL OPWINDEN MET DE
VERTICALE GARENPEN

1. Plaats een lege spoel op de spoelas bovenop de machine.
De spoel past slechts op één manier, met het logo omhoog.
Gebruik alleen originele SINGER® spoelen, groep EF.
2. Plaats de grote garenschijf en een vilten ring onder de klos
op de hoofdgarenpen die in verticale positie moet staan.
3. Breng de draad over en achter de voorspanningsdraad
geleider (A) en omlaag rond de draadspanningsschijven (B)
en dan door de draadgeleider (C), zoals afgebeeld.
4. Haal de draad van binnen naar buiten door het gaatje in de
spoel (D).
5. Duw de spoelgeleider naar rechts om op te spoelen.
Er verschijnt een pop-up op het scherm die u laat weten dat
het opspoelen actief is. Gebruik de schuif in de pop-up om
de spoelsnelheid te regelen. Start het spoelen door op de
start/stop toets te drukken.
Als de spoel vol is, stopt het spoelen. Druk op de start/
stopknop om de opspoelmotor te stoppen. Duw de spoelas
naar links om de pop-up te sluiten. Verwijder de spoel en
snijd de draad af met behulp van de onderdraadafsnijder.
Let op: Het is belangrijk dat u de draad dicht bij de spoel
afknipt.

A

C

B

D

Let op: Door de spoelas naar links te duwen, wordt het
borduurmechanisme ingeschakeld. Stop het opspoelen altijd
door op de Start/Stopknop te drukken voordat u de spoelas
verplaatst.

SPOEL OPWINDEN MET DE EXTRA
GARENPEN

1. Plaats een lege spoel op de spoelas bovenop de machine.
De spoel past slechts op één manier, met het logo omhoog.
Gebruik alleen originele SINGER® spoelen, groep EF.
2. Klap de extra garenpen uit. Plaats een garenschijfje en een
vilten ring onder het klosje.
3. Breng de draad over en achter de voorspanningsdraad
geleider (A) en omlaag rond de draadspanningsschijven (B)
en dan door de draadgeleider (C), zoals afgebeeld.
4. Zie “Spoel opwinden met de verticale garenpen” op
pagina 2:7, stap 4-5

A
D
B

C
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DE SPOEL PLAATSEN

1. Verwijder het spoelhuisdeksel door het naar u toe te
schuiven.
2. Plaats de spoel in het spoelhuis. De spoel past er slechts
op één manier in, met het logo omhoog. De draad wordt
afgewikkeld van de linkerkant van de spoel. De spoel
draait dan linksom wanneer u aan de draad trekt.
3. Plaats uw vinger op het spoeltje om te voorkomen dat
het kan draaien als u de draad stevig naar rechts trekt en
vervolgens naar links in het spanningsveertje (E) totdat
het op zijn plaats “klikt”.
4. Ga verder met het inrijgen om (F) heen en naar de rechterkant
van de draadafsnijder (G). Schuif het spoelhuisdeksel (H)
weer op zijn plaats. Trek de draad naar links om hem af te
snijden (I).

1.

2.

F
I
G
3.

DRAADSENSOR

Als de bovendraad breekt of de onderdraad op is, stopt de
machine en verschijnt er een pop-up op het scherm.
Als de bovendraad breekt: Rijg de machine opnieuw in en druk
op OK in het pop-upbericht. Als de spoeldraad opraakt, plaats
dan een volle spoel en ga door met borduren.
Opmerking: Wanneer de spoel bijna leeg is, stopt de machine
en verschijnt de pop-up ‘spoel bijna leeg op het scherm. U kunt
doorgaan met borduren zonder de pop-up te sluiten totdat de
onderdraad helemaal opraakt.

NAAIVOETEN BEVESTIGEN EN
VERWIJDEREN

1. Zorg ervoor dat de naald in de hoogste stand staat en dat
de naaivoet omhoog staat. Trek de naaivoet naar u toe.
2. Plaats het dwarspennetje op de voet met de opening in
de persvoethouder. Duw het naar achteren totdat de voet
vastklikt.
1.

2.
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E

H
4.

NAALD VERVANGEN

1. Draai de naaldschroef los terwijl u de naald vasthoudt.
2. Verwijder de naald.
3. Plaats een nieuw naald. Duw de nieuwe naald omhoog met
de platte kant van u af totdat hij niet verder kan.
4. Draai de naaldschroef aan.

NAALDEN

De naaimachinenaald speelt een belangrijke rol bij succesvol
borduren. Gebruik alleen naalden van goede kwaliteit.
Wij raden naalden van systeem 130/705H aan.

Universele naald – SINGER® Style 2000

Universele naalden hebben een iets afgeronde punt en zijn
verkrijgbaar in veel verschillende maten. Voor algemeen
borduren van verschillende soorten en dikten stof.
SINGER® Style 2000 naalden hebben een grijze schacht.

Universele naald – SINGER® Style 2001

Stretchnaalden hebben een speciale las om overgeslagen
steken te voorkomen wanneer er rek in de stof zit. Voor
breisels, zwemkleding, fleece en synthetische suède en leer.
SINGER® Style 2001 naalden hebben een groene schacht.

Let op: Vervang de naald regelmatig. Gebruik altijd een
rechte naald met een scherpe punt (A).
Een beschadigde naald (B) kan ervoor zorgen dat er steken
worden overgeslagen, dat de naald breekt of dat de draad
afbreekt. Een beschadigde naald kan ook de steekplaat
beschadigen.

A
B
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GARENS

VERSTEVIGING

Borduurgaren

Scheurversteviging

Borduurgaren is gemaakt van verschillende vezels: rayon,
polyester, acryl of metallic. Deze garens geven borduurmotieven
en ander decoratief naaiwerk een glad en glanzend effect.
Let op: Als u metallic of ander speciaal garen gebruikt om
te borduren, heeft u waarschijnlijk een naald met een groter
oog nodig en moet u de borduursnelheid verlagen. Rijg de
naaimachine in met de garenklos in verticale positie.

Borduurgaren voor op de spoel

Gebruik bij borduren borduurgaren op de spoel omdat dat dun
is en geen ophopingen vormt onder het borduurmotief.

STOFFEN

De meeste stoffen kunnen worden gebruikt voor borduren als
u maar de juiste versteviging gebruikt.
In sommige stoffen zit nog overtollige verf, waardoor ze
kunnen afgeven op andere stoffen of op uw naaimachine.
De afgegeven kleur kan zeer moeilijk of zelfs helemaal
niet te verwijderen zijn.
Fleece en denim geven vaak af, vooral rood en blauw.
Let op: Als u denkt dat uw stof/kant en klare kledingstukken af
kunnen geven, was ze dan altijd eerst voordat u ze gaat naaien/
borduren om te voorkomen dat ze afgeven op uw machine.

Scheurversteviging wordt gebruikt bij stevige geweven stoffen.
Span de stof in de borduurring tijdens het borduren. Scheur na
het naaien de overtollige versteviging weg.

Opstrijkversteviging

Opstrijkversteviging is een volledig stevige versteviging met
een gladde kant die op de stof kan worden gestreken. Deze
soort wordt aanbevolen voor jersey en alle soorten gevoelige
stoffen. Strijk deze versteviging op de verkeerde kant van
de stof voordat u begint met naaien of voordat u de stof in
de borduurring spant. Scheur na het naaien de overtollige
versteviging weg.

Knipversteviging

Knipversteviging scheurt niet, dus moet overtollig materiaal
worden weggeknipt. Deze soort wordt aanbevolen voor jersey
en alle soorten onstabiele stoffen en in het bijzonder voor
borduren in de borduurring.

Wateroplosbare versteviging

Wateroplosbare versteviging wordt op de stof gelegd bij
het versieren/borduren van stoffen met een vleug of met
lussen, zoals badstof. Bij opengewerkt borduren gebruikt
u de versteviging onder de stof. Leg uw werk in water om
overtollige versteviging op te lossen. De versteviging is
verkrijgbaar in diverse dikten.

Versteviging die vanzelf uit elkaar valt

Dit is een stabiele, losjes geweven stof die wordt gebruikt voor
technieken zoals opengewerkt borduurwerk en wanneer u een
gehaakt randje aan de stofrand wilt maken. De versteviging
verdwijnt met warmte.

Plakversteviging

Plakversteviging wordt gebruikt voor borduren in de
borduurring wanneer de stof te kwetsbaar of te klein is om
in de borduurring te spannen. Span de plakversteviging in de
borduurring met de papieren kant omhoog. Verwijder het papier
en plak de stof op het plakkende gedeelte. Scheurversteviging.
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UW MACHINE UPDATEN

Raadpleeg de website www.singer.com en/of uw plaatselijke
erkende SINGER® dealer voor updates en upgrades voor uw
machine en de gebruiksaanwijzing.

Update-instructies
•

Ga naar de SINGER® website op www.singer.com en vindt
u machine. Hier vindt u de updates die beschikbaar zijn
voor uw machine.

•

Download de update-software op uw USB embroidery stick.

•

Zorg dat uw machine uit staat. Sluit de USB embroidery
stick met de nieuwe softwareversie aan op de USB-poort
van uw machine.

•

Zet uw machine aan terwijl u de update toets (A) ingedrukt
houdt.

•

De update start automatisch en u kunt de achteruitnaaitoets
loslaten wanneer de voortgangsbalk verschijnt.

A

Let op: Het kan een minuut duren voordat de voortgangsbalk
verschijnt en u de achteruitnaaitoets los kunt laten.
•

Wanneer de update is voltooid, start de machine
automatisch opnieuw. Controleer het nummer van
de softwareversie in het SET Menu.

GRATIS SOFTWARE

Er is een pc-softwarepakket verkrijgbaar voor uw SINGER®
EM9305 borduurmachine. U vindt download informatie samen
met uw unieke activeringscode op het productactiveringsblad
dat bij uw machine wordt geleverd.
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INSTELLINGEN EN FUNCTIETOETSEN

Dit hoofdstuk van de gebruiksaanwijzing leidt u door de basis
instellingen en functietoetsen van uw machine. U leert hoe u door
de functies en instellingen op het interactieve kleuren-touchscreen
kunt navigeren en hoe u de functietoetsen op de kop van de machine
moet gebruiken.

FUNCTIETOETSEN
2

3

4

5

6

1
7
8
9

1. Start/Stop

Druk op Start/Stop om de machine te starten of stoppen met
borduren.
Uw machine stopt automatisch bij kleurwissels en wanneer het
borduurmotief is voltooid.

2. Monochroom

Standaard stopt de machine bij een kleurwissel tijdens het
borduren. Druk op STOP om stops voor kleurwissels te
verwijderen en een borduurmotief in één kleur te maken.
Druk nog een keer op de toets om monochroom modus uit te
schakelen. U kunt ook de monochroom functie bediene via het
touch screen (zie pagina 6:4).
Als Monochroom actief is, is het LED-lampje naast de toets uit.
Let op: Als de functie Automatisch sprongsteken afsnijden is
geselecteerd in het SET Menu, is de functie ook actief tussen
de kleurblokken.

3. Rijgen

Ieder steektype in een motief heeft een vooraf ingestelde
maximumsnelheid waarmee hij kan worden genaaid. Om de
snelheid te verlagen wanneer u speciale garens gebruikt of op
dunne stoffen borduurt, drukt u op Speed -. Om de snelheid
weer te verhogen, drukt u op Snelheid +.

7. Sensorvoet omhoog en extra omhoog
Druk op Sensorvoet omhoog en Extra hoog om de naaivoet naar
de hoge positie te brengen. Als u nogmaals op de toets drukt,
gaat de naaivoet omhoog tot extra hoog zodat de borduurring
eenvoudiger kan worden aangebracht of verwijderd.

8. Sensorvoet omlaag

Druk op de toets Sensorvoet omlaag om de naaivoet omlaag te
brengen in de “zwevende” borduurpositie.
Dankzij de functie sensorvoet meet de naaivoet doorlopend
de dikte van de stof en borduurt soepel en gelijkmatig met een
perfecte stofdoorvoer.

Druk op FIX om een omlijning te rijgen van het borduurmotief
gebied of om de stof aan de versteviging vast te rijgen.

Let op: De naaivoet wordt automatisch omlaag gebracht
wanneer u met borduren begint.

4. Selecteerbare draadafsnijder

9. Update

Als u op de selecteerbare draadafsnijder drukt, snijdt deze
automatisch de boven- en onderdraad af en wordt de naaivoet
omhoog gebracht. Aan het einde van een kleurblok wordt alleen
de bovendraad afgesneden. Als het borduurmotief is voltooid,
worden de boven- en de onderdraad automatisch afgesneden.
Let op: De automatische selecteerbare draadafsnijder kan
worden uitgeschakeld in het SET Menu, zie pagina 3:6.

5. Knippositie

De machine brengt de borduurring vooruit, naar u toe, om de
draden eenvoudig af te kunnen snijden.
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6. Snelheid + en –

Druk lang op de Update toets terwijl de machine wordt gestart,
om de maxhine software te updaten (zie pagina 2:11).
Let op: Om de update uit te voeren, moet u ook een USB stick
met de nieuwste software op de machine aansluiten.

OVERZICHT TOUCH GEBIED

Het scherm van uw SINGER® EM9305 is heel gemakkelijk om mee te werken- raak het gewoon aan met uw stylus of uw vinger om
uw keuzen te maken. In dit hoofdstuk beschrijven we het gebied buiten het kleuren touchscreen. Dit gedeelte blijft er hetzelfde uitzien.

Quick Help
Opslaan in “Mijn bestanden”
Verwijderen
Spiegelen verticaal
Spiegelen horizontaal

Functiepijlen

ALT
Functiepijlen

Quick Help

Druk op het Quick Help pictogram in de rechter bovenhoek.
Er wordt een vraagteken weergegeven op het scherm om aan te
geven dat Quick Help actief is. Druk op een pictogram, tekst of
gebied op het deel van het scherm waarover u informatie wenst.
Een pop-up bericht geeft u een korte uitleg. Druk op OK om de
pop-up te sluiten en de Quick help te verlaten.

Opslaan in “Mijn bestanden”

Druk op het pictogram Opslaan in mijn bestanden om een
dialoogvenster te openen waarin u bewerkte borduurmotieven
en borduurcombinaties kunt opslaan.

Verticaal spiegelen/horizontaal spiegelen

In de borduurmodus wordt een borduurmotief horizontaal of
verticaal gespiegeld wanneer u op deze functies drukt.

ALT en functiepijlen

De pijlen op het touch gebied kunnen van functie veranderen
afhankelijk van wat er op uw kleuren touchscreen staat.
Druk op het ALT-pictogram om te zien of er meer functies
beschikbaar zijn dan die op het scherm te zien zijn. U kunt
meer lezen over de specifieke functies van het ALT-pictogram
in alle vensters op pagina 5:4 en pagina 6:4.

Verwijderen

In Borduren bewerken, selecteer een borduurmotief en druk
op het pictogram Verwijderen als u dit borduurmotief wilt
verwijderen uit het borduurgebied, zie pagina 5:6.
In borduurteksteditor, druk op Verwijderen om een letter te
verwijderen voor de cursor, zie pagina 5:3.
In de File Manager, druk op het pictogram Verwijderen als
u een steek, reeks, borduurmotief of map wilt verwijderen,
zie pagina 7:4.
Let op: U kunt geen ingebouwde borduurmotieven permanent
verwijderen uit de machine.
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KLEUREN TOUCHSCREEN
STARTMENU

Startmenu

Druk op het Startmenu-pictogram om de werkbalk te openen.
De werkbalk wordt gebruikt voor het selecteren en activeren
van verschillende vensters.

WERKBALK

Vanaf de werkbalk kunt u het Borduurmotievenmenu, het
Borduurlettertypemenu, De borduurteksteditor, File Manager
en het SET Menu openen. Druk op de functie die u wilt
activeren.

Borduurmotievenmenu

Druk op het pictogram Borduurmotievenmenu om een venster
te openen waarin u de ingebouwde borduurmotieven kunt zien.
Druk op het borduurmotief om het te laden.

Borduurlettertypemenu

Druk op het pictogram van het borduurlettertypemenu om
een venster te openen met de beschikbare borduurlettertypes.
Selecteer een lettertype door erop te drukken. Als er een
lettertype is geselecteerd, wordt de modus Borduurtekst
bewerken automatisch geopend.

Borduurtekst bewerken

Als u een borduurlettertypeprogramma wilt bewerken dat u
heeft gemaakt in Borduurmotief bewerken, drukt u op het
pictogram Borduurtekst bewerken. Het venster Programmeren
wordt geopend zodat u aanpassingen kunt maken. U kunt
nieuwe letters invoegen of letters verwijderen.

Startmenu

File Manager

Borduurlettertypemenu

De File Manager wordt gebruikt om uw borduurmotieven en
lettertypebestanden te openen, te organiseren, toe te voegen,
te verplaatsen te verwijderen en te kopiëren. Gebruik het
ingebouwde geheugen of een extern apparaat dat op uw
machine is aangesloten voor het opslaan van motieven en
bestanden. Lees meer over de File Manager op pagina 7:1.

SET Menu

In het SET Menu kunt u persoonlijke aanpassingen maken aan
de machine-instellingen, steekinstellingen, naai-instellingen
en borduurinstellingen. Ontdek meer over het SET Menu op
pagina 3:5.

3:4

Borduurmotievenmenu

Borduurtekst bewerken

File Manager

SET Menu

SET MENU

In het SET Menu kunt u persoonlijke aanpassingen maken aan
de machine-instellingen, steekinstellingen, naai-instellingen en
borduurinstellingen.
Druk op de pictogrammen om een functie in te schakelen
of een keuzelijst te openen. Wanneer u de naai- of
borduurinstellingen verandert, blijven de instellingen
ook bewaard nadat u de machine hebt uitgezet.

SET Menu

Borduurinstellingen

Machine-instellingen

MACHINE-INSTELLINGEN
Informatie pictogram

Informatie pictogram

Met het informatie pictogram wordt een venster geopend
met de softwareversie, het gebruikte geheugen en licentieinformatie van de machine.

Taal

Druk op Taal om de talen te bekijken. Selecteer de gewenste
taal door erop te drukken.

Geluid herhalen

Wanneer dit is ingeschakeld, wordt het signaal voor sommige
waarschuwings- of ‘let op’-pop-ups met intervallen herhaald
totdat het wordt geannuleerd.

Scherm vergrendelen

Activeer Scherm vergrendelen als het risico bestaat dat iemand
of iets tegen het scherm botst en de instellingen wijzigt tijdens
het borduren.
Wanneer dit is ingeschakeld, wordt het scherm automatisch
steeds wanneer het 10 seconden inactief is vergrendeld. Er
verschijnt een pop-up bericht op het scherm, dat geblokkeerd
blijft totdat u op OK op het pop-up bericht drukt.

Touchscreen afstellen

Het kan zijn dat het scherm moet worden gekalibreerd voor uw
aanraking.
Druk hier om een weergave te openen voor het kalibreren van
het touchscreen. Volg de instructies op het scherm om het te
kalibreren.
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BORDUURINSTELLINGEN
Selecteerbare draadafsnijder voor borduren,
automatisch

De selecteerbare automatische draadafsnijder in de
borduurinstellingen is standaard ingeschakeld. De draden
worden automatisch afgesneden en de naaivoet gaat omhoog
bij kleurwissels of wanneer een borduurmotief is voltooid.
Wanneer de functie gedeselecteerd is, worden de draden niet
automatisch afgesneden.

Automatisch sprongsteken afsnijden

Deze machine is voorzien van de functie Automatisch sprong
steken afsnijden Dankzij deze functie hoeft u geen draden
meer af te knippen wanneer het borduurmotief klaar is. De
bovendraad wordt afgesneden en naar de onderkant van de stof
getrokken nadat u weer met borduren start na een kleurwissel,
na het eerste kleur blok, na het overslaan van steken en wanneer
de machine verdergaat met borduren na een sprongsteek.
De draad wordt automatisch afgesneden in bijv. de volgende
situaties:
•

Bovendraad wordt automatisch afgesneden en de naaivoet
gaat omhoog bij kleurwissels.

•

De onder- en bovendraad worden afgesneden en de
naaivoet gaat omhoog wanneer een borduurmotief klaar is.

•

De bovendraad wordt automatisch afgesneden aan het
begin van een sprongsteek.

•

Afsnijdopdrachten in borduurmotieven.

Let op: Houd het draaduiteinde vast wanneer u begint met
borduren of bij een nieuw kleurblok, zodat u het stukje draad
eenvoudig kunt verwijderen nadat het is afgesneden.
Let op: Als de voor- en achterkant van uw borduurmotief
zichtbaar zullen zijn, zet automatisch sprongsteken afsnijden
dan uit en knip de draden met de hand af.
Let op: Als uw borduurmotieven dicht op elkaar staan, bijv.
letters of geprogrammeerde steken, zet automatisch sprong
steken afsnijden dan uit en knip de draden met de hand af.

Borduurringselectie

Druk op het pictogram Borduurringselectie en selecteer de
borduurringen die u bezit. Wanneer u een motief voor het eerst
laadt, selecteert de machine de meest geschikte borduurring uit
de ringen die u hebt ingevoerd in de Borduurringselectie.
Let op: In de lijst met borduurringen ziet u dat sommige
borduurringafmetingen worden gevolgd door een letter.
Dit zijn speciale borduurringen. E staat bijvoorbeeld voor
Endless Hoop, T voor Texture Hoop en M voor Metal Hoop.

Naaivoethoogte

Pas de hoogte van de naaivoet aan in de modus Borduren als
u SINGER® naaivoet R gebruikt.
Sommige borduurmotieven kunnen zich opbouwen onder de
naaivoet. Als er niet voldoende ruimte is tussen de naaivoet en het
borduurmotief, vormt de onderdraad lussen op de onderkant van
het borduurmotief. Verhoog de hoogte van de naaivoet in kleine
stapjes totdat het borduurmotief vrij beweegt onder de naaivoet.
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VEELGEBRUIKTE PICTOGRAMMEN
BORDUURMOTIEF BEWERKEN

In de linker onderhoek van het venster Borduurmotief bewerken,
staat een GO!-pictogram. Druk op het pictogram om Borduren
te openen.

Borduren

Het pictogram Terug staat in de linker onderhoek van het
venster van de modus Borduren. Als u op het pictogram drukt,
gaat u terug naar Borduurmotief bewerken.

Ok

Bevestigt instellingen of veranderingen en keert terug naar het
vorige venster.

Annuleren

Annuleert instellingen en veranderingen en keert terug naar het
vorige venster.

Lang drukken

Sommige pictogrammen hebben extra functies, gemarkeerd
met een driehoek in de rechter onderhoek. Houd het pictogram
enkele seconden ingedrukt om deze functies te openen.
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INSTELLEN VOOR BORDUREN

Dit hoofdstuk van de gebruiksaanwijzing helpt
u op weg met borduren.

OVERZICHT BORDUUREENHEID

(type BE19)
1.
2.
3.
4.
5.

1

Ontkoppelingstoets borduureenheid (onderkant)
Borduurarm
Borduurring aansluiting
Afstelpootjes
Aansluiting borduureenheid

2

3

5

4

OVERZICHT BORDUURRINGEN

A
B
C
D
E
F

Aansluiting borduurring
Buitenring
Binnenring
Quick release
Klemschroef
Middenmarkeringen

F
A

C

E

B

INGEBOUWDE
BORDUURMOTIEVEN

D

In het geheugen van uw naai- en borduurmachine zitten
150 borduurmotieven en 1 borduurlettertype in drie grootten.

SINGER® EM9305 SAMPLER BOEK

Op www.singer.com vindt u het SINGER® EM9305 Sampler
boek. Hier kunt u alle borduurmotieven en lettertypes zien
die ingebouwd zijn in uw machine.
Het borduurmotiefnummer, de stekentelling (aantal steken in
het borduurmotief) en de grootte van het borduurmotief staan
naast ieder borduurmotief weergegeven. De voorgestelde
garenkleur voor ieder kleurblok wordt weergegeven.
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Wanneer u de borduureenheid de eerste
maal uit de doos haalt, controleer dan of de
transportbeveiliging uit de onderkant van
de borduureenheid is verwijderd.

BORDUUREENHEID AANSLUITEN

Aan de achterkant van de machine zit een aansluiting (A).
Schuif de borduureenheid op de vrije arm van de machine
totdat de eenheid goed in de aansluiting zit. Gebruik als dat
nodig is de afstelpootjes, zodat de machine en de borduur
eenheid even hoog staan. Zet de machine aan als die uit stond.

A

Let op: Als u al in de borduurmodus was of als u overschakelt
naar de borduurmodus, vraagt een pop-upbericht u de
borduurarm vrij te maken en de borduurring te verwijderen
voor de kalibratie. Druk op OK. De machine wordt
gekalibreerd en de borduurarm gaat naar de startpositie.
Let op: Let erop dat u de machine NIET kalibreert als de
borduurring bevestigd is. De naald, naaivoet, borduurring
en/of de borduureenheid kunnen daardoor beschadigen.
Verwijder alle materialen rond de machine voordat het
kalibreren start, zodat de borduurarm nergens tegenaan
stoot tijdens het kalibreren.

VERWIJDER DE BORDUUREENHEID

1. Als u de borduureenheid op wilt bergen, brengt u de
borduurarm naar de parkeerpositie door ‘parkeerpositie’
te selecteren op het scherm in Borduren.
2. Druk op de knop links, onder de borduureenheid (B) en
schuif de eenheid naar links van de machine af.

B

BORDUURVOET R BEVESTIGEN

Gebruik bij het borduren de SINGER® borduurvoet R.
Zie pagina 2:8 voor instructies voor het verwisselen van
denaaivoet.
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DE STOF IN DE BORDUURRING
SPANNEN

Leg een laag versteviging onder de stof voor de beste borduur
resultaten. Zorg ervoor dat u de versteviging en de stof glad en
stevig in de borduurring spant.
1. Open de quick release (A) op de buitenring en maak de
schroef (B) los. Verwijder de binnenring. Leg de buitenring
op een stevige platte ondergrond met de schroef rechts
onder. Er staat een pijltje in het midden van de onderste
rand van de borduurring dat gelijk moet komen met een
pijltje op de binnenring.
2. Leg de versteviging en de stof, met de goede kanten
omhoog, op de buitenring. Leg de binnenring op de stof met
het pijltje aan de onderste rand. Als u de borduurringgrootte
kunt zien in het onderste gedeelte van de binnenring, heeft
u hem goed bevestigd.
3. Druk de binnenring stevig in de buitenring.
4. Sluit de Quick Release (A). Pas de druk van de buitenring
aan door aan de klemschroef (B) te draaien. De stof moet
strak in de borduurring zijn gespannen voor het beste
resultaat.
Let op: Als u extra borduurmotieven op dezelfde stof borduurt,
opent u de quick release, brengt u de borduurring naar de
nieuw positie op de stof en sluit u de quick release weer. Als u
het type stof verandert, moet u mogelijk de druk aanpassen met
de klemschroef. Forceer de quick release niet.

B

A

DE BORDUURRING OP/VAN DE
MACHINE SCHUIVEN

D

Schuif de borduurringaansluiting van voren naar achteren in
het contact voor de borduurring (C) totdat de borduurring op
zijn plaats klikt.
Om de borduurring van de borduurarm te verwijderen, drukt
u op de grijze knop (D) op de aansluiting van de borduurring
en schuift u de borduurring naar u toe.
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C

AAN DE SLAG MET BORDUREN

1. Bevestig de borduureenheid en de borduurvoet en breng
een spoel met onderdraad aan.

Borduurmotieven
menu

2. Druk op het Start Menu om de werkbalk te openen. Open
het Menu Borduurmotieven of de File Manager op de
werkbalk en druk op het borduurmotief; dit wordt in
Borduurmotief bewerken geladen.

File Manager

3. Wanneer u klaar bent om te borduren, schakelt u van
Borduurmotief bewerken naar Borduren met het pictogram
GO! op de taakbalk.
4. Wanneer de borduureenheid wordt bevestigd, vraagt een
pop-upbericht u om de borduurring eraf te schuiven en het
gebied om de machine vrij te maken voor het kalibreren
van de borduurarm. U wordt er ook aan herinnerd om de
juiste borduurvoet aan te brengen. Druk op OK of annuleer,
afhankelijk van of u wilt kalibreren of niet. De machine
wordt gekalibreerd en de borduurarm gaat naar de
parkeerpositie.
Opmerking: Let erop dat u de machine NIET kalibreert als de
borduurring bevestigd is. De naald, naaivoet, borduurring
en/of de borduureenheid kunnen daardoor beschadigen.
Verwijder alle materialen rond de machine voordat het
kalibreren start, zodat de borduurarm nergens tegenaan
stoot tijdens het kalibreren.
Borduren

5. Span een stuk stof in de borduurring en schuif de
borduurring op de borduurarm.

6. Rijg de machine in met de eerste kleur van de
kleurblokkenlijst.
Let op: Druk op het pictogram van de kleurblokkenlijst
om alle kleurblokken van uw borduurmotief te zien.

Pictogram kleurblokkenlijst

Instellen voor borduren 4:5

6. Maak voldoende ruimte vrij om de machine heen voor de
beweging van de borduurarm en de borduurring. Houd de
bovendraad vast en druk op de start/stoptoets. De machine
begint te borduren.
Opmerking: Deze machine is voorzien van de functie
Automatisch sprongsteken afsnijden. Als deze functie is
ingeschakeld, snijdt de machine de bovenste sprongsteekdraad
af en trekt de draaduiteinden naar de onderkant van de
stof. De standaardinstelling is ‘aan’. Om de functie uit te
schakelen gaat u naar het SET Menu, Borduurinstellingen en
deselecteert u Automatisch sprongsteken afsnijden. Lees meer
over Automatisch sprongsteken afsnijden in “Automatisch
sprongsteken afsnijden” op pagina 3:6.
Als Automatisch sprongsteken afsnijden niet is ingeschakeld,
stopt de machine nadat er enkele steken zijn genaaid. Er
verschijnt een pop-up bericht op het scherm dat u vraagt
het draaduiteinde af te snijden. Snijd de draad af en druk op
start/stop om door te gaan met borduren.
7. Wanneer de eerste kleur af is, snijdt de machine de
bovendraad af en stopt. Er verschijnt een pop-up bericht
dat u vraagt van garenkleur te veranderen. Rijg de machine
opnieuw in met de volgende kleur en druk op start/stop om
door te gaan met borduren. Houd het draaduiteinde vast. De
machine snijdt de bovendraad af en u kunt deze lostrekken.
Aan het einde van ieder kleurblok wordt de draad afgehecht
en wordt de bovendraad afgesneden.
8. Wanneer het borduurmotief klaar is, snijdt de machine
de boven- en onderdraad af en stopt. De naald en de
naaivoet gaan automatisch omhoog zodat u de borduurring
eenvoudig kunt verwijderen.
Een pop-up bericht en een geluid melden u dat uw borduur
motief voltooid is. Druk op OK om het borduurmotief
geladen te houden en in Borduren te blijven.

4:6
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BORDUURMOTIEF BEWERKEN
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het bewerken
van uw borduurmotieven voordat u ze borduurt.

WEERGAVE BORDUURMOTIEF
BEWERKEN

In Borduurmotief bewerken kunt u borduurmotieven aanpassen,
combineren, opslaan en verwijderen. De borduureenheid
hoeft niet op uw machine te zijn aangesloten om uw
borduurmotieven te kunnen bewerken.

MENU START

Druk op het Startmenu-pictogram om de werkbalk te openen.
Vanaf de werkbalk kunt u een borduurmotief laden, een
lettertype laden, naar de borduurteksteditor gaan, File Manager
openen en veranderingen aanbrengen in SET menu.

Startmenu

Borduurmotievenmenu

Lettertypemenu

Borduurteksteditor

File Manager

SET Menu

EEN BORDUURMOTIEF LADEN

Laad een borduurmotief door op het pictogram van het Menu
Borduurmotieven op de werkbalk te drukken; er wordt dan een
venster geopend met alle ingebouwde borduurmotieven. Als u
eenmaal op een borduurmotief op het scherm drukt, wordt het
in Borduurmotief bewerken geladen.

EEN LETTERTYPE LADEN

Laad een lettertype door het Menu Lettertypes te selecteren van
de werkbalk en dan op het gewenste lettertype op het scherm
te drukken. Er wordt een venster geopend waarin u uw tekst
kunt schrijven. Schrijf uw tekst en druk op OK om de tekst in
Borduurmotief bewerken te laden.

LADEN VAN USB OF MIJN BESTANDEN

U kunt een borduurmotief of lettertype ook laden vanaf een
USB-apparaat of uit Mijn Bestanden. Druk op het pictogram
van de File Manager op de werkbalk en kies de USB of Mijn
Bestanden om daar een borduurmotief van te laden.
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BORDUURTEKSTEDITOR

Als u op het pictogram Borduurteksteditor drukt, gaat er een
venster open zodat u een borduurtekst die u heeft gemaakt
kunt bewerken. U kunt letters invoegen of verwijderen of het
lettertype veranderen.

De Editor gebruiken

Druk met de stylus op de tekens die u aan de tekst wilt toevoegen.
De tekst wordt weergegeven in het tekstgebied met de cursor
bij het actieve teken. Gebruik de pijlen onder het scherm om
vooruit of terug te gaan

Lettertype
veranderen

Lettertypegrootte veranderen

Teken
verwijderen

U kunt het lettertype of de afmeting van de hele tekst veranderen
door op het pictogram Lettertype veranderen te drukken.
Selecteer een ander lettertype/lettertypeformaat; de hele tekst
die u heeft geschreven verandert in het nieuwe lettertype/
lettertypeformaat.

Letter toevoegen in een tekst

Gebruik de pijlen om de cursor naar de plaats te brengen
waarop u een letter wilt toevoegen. Druk op de letter en deze
wordt ingevoegd op de positie van de cursor.

Letter verwijderen

Om één letter te verwijderen, plaatst u de cursor na de letter
die verwijderd moet worden. Druk op Verwijderen. Als u alle
tekst die u heeft geschreven wilt verwijderen, drukt u lang op
Verwijderen.

Pijlen om vooruit of achteruit
mee door de tekst te stappen

Borduurmotief bewerken
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PICTOGRAMMEN VAN HET KLEUREN
TOUCHSCREEN

De pictogrammen Door borduurmotieven stappen en Mijn
borduurringen zijn altijd beschikbaar, terwijl het onderste
gedeelte van het venster kan veranderen afhankelijk of u
plaatsen, schaalverdeling, roteren of zoomen/beeld verplaatsen
heeft gekozen.

Stappen door borduurmotieven

Startmenu
Stappen door
borduurmotieven
Mijn Borduurringen
Borduur
gebied

Wanneer u op het pictogram Door borduurmotieven stappen
drukt, selecteert u het volgende borduurmotief in de volgorde
waarin ze zijn geladen.
Om alle borduurmotieven te selecteren, druk lang op Door
borduurmotieven stappen. Deselecteer uw borduurmotief
door buiten de omlijsting van het borduurmotief in het
borduurgebied te drukken.
Let op: Om een borduurmotief in het borduurgebied te bewerken,
moet het borduurmotief actief zijn doordat het is geselecteerd.

Mijn Borduurringen

Om de borduurring met de juiste afmetingen te selecteren,
drukt u op het pictogram Mijn borduurringen. Er verschijnt een
pop-up bericht met de borduurringen, inclusief borduurringen
die verkrijgbaar zijn bij uw erkende SINGER ® dealer. Nadat
u de grootte van uw borduurring heeft geselecteerd, gaat de
pop‑up automatisch weer dicht.
Onder het borduurgedeelte kunt u zien welke grootte u heeft
gekozen.
Let op: Als u in Mijn borduurringen de borduurringen heeft
geselecteerd die u bezit, staan die borduurringen in het Set Menu
bovenaan de lijst Mijn borduurringen in Borduurmotief bewerken.

ALT

De informatie in het onderste gedeelte van het scherm kan
veranderen afhankelijk van welke functie u heeft gekozen.
Druk op het pictogram ALT om een pop-up op te roepen
waarin u kunt kiezen of u plaatsen, schaalverdeling, roteren of
zoomen/beeld verplaatsen wilt gebruiken.

Geselecteerde borduurringgrootte

Borduren

Totaal aantal steken in borduurcombinatie

Roteren

Positie

Zoom-opties/beeld
verplaatsen

Schalen

POSITIE

Wanneer Plaatsen actief is, kunt u de geselecteerde motieven
naar iedere gewenste plaats in het borduurgebied verplaatsen.
Gebruik de pijlen of uw stylus om uw borduurmotief te
verplaatsen. De cijfers boven/naast de pijlen geven de huidige
horizontale en verticale positie van het motief vanaf het midden
van de borduurring aan in millimeters.
Druk op het pictogram Borduurmotief centreren drukt, worden de
borduurmotieven naar het midden van de borduurring gebracht.

Borduurmotief
centreren
In borduurring
plaatsen
Borduurmotief
verticaal
verplaatst vanuit
midden in mm

In borduurring plaatsen

Druk op Naar borduurring verplaatsen om borduurmotieven die
buiten het borduurringgebied liggen in het borduurringgebied te
brengen. Het borduurmotief wordt op de buitenste rand van de
borduurring geplaatst in de richting waarin u het heeft geplaatst.

Positie
Borduurmotief horizontaal
verplaatst vanuit midden
in mm
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SCHALEN

Wanneer Schaalverdeling is ingeschakeld, kunt u het
geselecteerde borduurmotief of een groep borduurmotieven
vergroten of verkleinen. De verhoudingen zijn standaard
vergrendeld. Dit wordt aangegeven met een pictogram van een
gesloten hangslot. Druk op het hangslot om de vergrendeling
op te heffen. De hoogte en breedte kunnen dan afzonderlijk
worden veranderd met de pijlen.
Oorspronkelijke
grootte

Druk en sleep op het scherm om de grootte te wijzigen. Als u
de stylus op het scherm naar het midden van de geselecteerde
borduurmotieven beweegt, worden deze verkleind. Als u de
stylus op het scherm uit het midden van de geselecteerde
borduurmotieven beweegt, worden deze vergroot. Gebruik de
pijlen voor de nauwkeurige afstelling. Druk op het pictogram
Oorspronkelijke grootte om het borduurmotief weer op de
oorspronkelijke grootte te zetten.

Hangslot

Hoogte
Schalen
Breedte

ROTEREN

Wanneer roteren is ingeschakeld, worden de geselecteerde
motieven om het middelpunt van de geselecteerde motieven
geroteerd.
Gebruik de pijlen naar links en naar rechts om de
borduurmotieven in stappen van één graad te roteren.
Met iedere druk op het pictogram 90° roteren worden de
borduurmotieven 90 graden rechtsom gedraaid.

Roteren 90°

Boven pijlen naar links/rechts kunt de hoek zien in graden
waarmee de borduurmotieven zijn geroteerd vanaf de
oorspronkelijke positie. U kunt het borduurmotief ook
met uw stylus roteren.
Roteren
Roteren ±1°

ZOOM-OPTIES/BEELD VERPLAATSEN

Wanneer zoom-opties/beeld verplaatsen actief is, kunt u het
beeld van het borduurgebied verplaatsen in de gezoomde
weergave, door met uw stylus op het borduurgebied te drukken
en het te slepen.
Gebruik de pijlen naar links/rechts om in of uit te zoomen op
het borduurgebied.

Zoomen naar
borduurring

Zoomen naar borduurring past het borduurgebied zo aan dat het
in de geselecteerde borduurring past.

Zoomen naar
alles

Zoomen naar alles geeft alle borduurmotieven in de
borduurcombinatie weer.

Zoomen naar
vak

Met Zoomen naar vak kunt u inzoomen op een specifiek
gedeelte. Druk en sleep met uw stylus in het borduurgebied
op het scherm om een vak te maken. Het scherm zoomt in naar
dat specifieke gebied.

Zoomen/Beeld
verplaatsen

Uitzoomen

Inzoomen

Borduurmotief bewerken
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Naam veranderen

OPSLAAN IN “MIJN BESTANDEN”

Druk op het pictogram Opslaan in Mijn bestanden om het
dialoogvenster te openen voor het opslaan van de openstaande
borduurmotieven. Er wordt een nieuw venster geopend waarin
u kunt selecteren waar u uw borduurmotief wilt opslaan.
U kunt opslaan in Mijn bestanden of op een goedgekeurd
USB-apparaat. U kunt ook mappen aanmaken om uw
borduurmotieven te organiseren.
Om de naam van het borduurmotief te veranderen, drukt u op
het pictogram ‘naam veranderen’ en verandert u de naam. Klik
op Opslaan om te bevestigen. Als u het opslaan wilt afbreken,
drukt u op annuleren. U keert dan terug naar Borduurmotief
bewerken.

Nieuwe map

VERWIJDEREN

Wanneer u op Verwijderen bij Borduren bewerken, het (de)
geselecteerdeborduurmotie(f) (ven) worden verwijderd uit
het borduurgebied.
Houd het pictogram Verwijderen lang ingedrukt om alle
motieven uit het borduurgebied te verwijderen. Er verschijnt
een pop-up bericht dat u vraagt te bevestigen dat u alle
borduurmotieven wilt verwijderen.

AFBEELDING VERTICAAL EN
HORIZONTAAL SPIEGELEN

Om verticaal te spiegelen, drukt u op het pictogram voor
Verticaal spiegelen. Om een motief horizontaal te spiegelen,
drukt u op het pictogram voor Horizontaal spiegelen.

GO

Wanneer u uw borduurmotief heeft bewerkt en het wilt
borduren, bevestigt u de borduureenheid. Bevestig de
borduurring nadat de borduureenheid is gekalibreerd, rijg
de machine in en druk op GO! in de linker onderhoek om
Borduren te openen en te beginnen met borduren.
Let op: Als de borduureenheid nog niet is gekalibreerd, gebeurt
dit wanneer u Borduren opent. Een pop-up bericht laat u dit
weten. Zie “Borduureenheid kalibreren” op pagina 6:8.
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Annuleren

POP-UPBERICHTEN VOOR
BORDUURMOTIEF BEWERKEN
Borduurmotievencombinatie is te complex

Dit pop-upbericht verschijnt om één van de volgende redenen:
•
•

De borduurmotievencombinatie bevat teveel kleurblokken.
De combinatie heeft teveel borduurmotieven.

Borduurring verwijderen.

Deze pop-up verschijnt wanneer er een functie is gekozen
waardoor de borduureenheid buiten de limieten voor de
bevestigde borduurring moet gaan. Verwijder de borduurring
en druk op OK zodat de borduurarm vrij kan bewegen. Druk op
Annuleren om de functie af te breken.

Borduurmotief bewerken
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BORDUREN
Dit hoofdstuk helpt u op weg met borduren.

BORDUREN OPENEN

Om uw borduurmotief/-motieven te borduren, opent u Borduren door op het pictogram GO! te drukken in de linker onderhoek
van het venster Borduurmotief bewerken. De borduureenheid moet aangesloten zijn wanneer de machine Borduren opent.
Let op: Als de borduureenheid nog niet is gekalibreerd, gebeurt dit wanneer u Borduren opent. Een pop-up bericht laat u dit weten.
Zie “Borduureenheid kalibreren” op pagina 6:8.

BORDUREN - PICTOGRAMMENOVERZICHT

Startmenu

Borduurring verplaatsen

Basis Borduurmotief
Plaatsen

Monochroom

Rondom borduurmotief
rijgen

Kleurblokkenlijst
Terug naar
borduurmotief
bewerken

Geselecteerde
ALT-functie

Aantal steken in het
huidige kleurblok
Aantal steken in
borduurcombinatie
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STARTMENU

Druk op het Startmenu-pictogram om de werkbalk te
openen. Vanaf de werkbalk in de naaimodus kunt u alleen
veranderingen maken in het SET menu.

Startmenu

SET Menu

BORDUURRING VERPLAATSEN

Gebruik de functies Borduurring verplaatsen om de
borduurarm naar verschillende posities te verplaatsen.

Huidige steekpositie

Wanneer u terug wilt keren naar de huidige steekpositie en
door wilt gaan met borduren waar u was gestopt, drukt u op
het pictogram Huidige steekpositie. U kunt ook eenmaal op
de start/stoptoets drukken om terug te keren naar de huidige
steekpositie en te beginnen met borduren.

Parkeerpositie

Wanneer u uw borduurmotief heeft voltooid, verwijdert u de
borduurring en selecteert u Parkeerpositie. De borduurarm
wordt in de juiste positie geplaatst voor opslag.
Let op: Het is belangrijk dat de borduurring wordt verwijderd
voordat u parkeerpositie selecteert om schade te voorkomen.

Spoelpositie

Druk op Spoelpositie om de spoel eenvoudiger te kunnen
vervangen. De borduurring beweegt van u af, waardoor u de
spoelhuisdeksel kunt openen en de spoel kunt vervangen.

Knippositie

Met Knippositie wordt de borduurring naar u toe gebracht
waardoor u eenvoudiger sprongsteken kunt afknippen en stof
kunt bijknippen voor speciale technieken.

Knippositie

Let op: U kunt ook op de toets Naaldstop boven/onder op uw
machine drukken om de borduurring naar de snijpositie te
brengen.

Middenpositie

Gebruik de middenpositie als u wilt controleren waar de
middenpositie van de borduurring is.

Borduren 6:3

BASIS BORDUURMOTIEF
PLAATSEN

Met Basis Borduurmotief Plaatsen kunt u een borduurmotief op
een precieze plek op uw stof plaatsen. Het wordt ook gebruikt
wanneer u een borduurmotief naast een eerder geborduurd
borduurmotief wilt borduren.
Lees meer over het gebruik van Basis Borduurmotief Plaatsen
op pagina 6:6.

MONOCHROOM

Druk op het pictogram om monochroom borduren te activeren.
Alle borduurmotieven worden weergegeven in een grijze kleur
en de machine stopt niet voor kleurblokwissels. Druk opnieuw
op het pictogram om monochroom borduren uit te schakelen.

Borduurring
verplaatsen
Basis Borduurmotief
Plaatsen
Monochroom
Rijgen

Zoomen naar borduurring

Let op: Als de functie Automatisch sprongsteken afsnijden is
geselecteerd in het SET Menu, is de functie ook actief tussen
de kleurblokken.
Let op: U kunt ook op de Monochroom toets drukken op uw
machine om Monochroom te activeren of deactiveren.

RIJGEN

Geselecteerde ALT-functie

Met rijgen kunt u uw stof op een in de borduurring gespannen
versteviging bevestigen. Dit is vooral handig wanneer de stof
waarop u gaat borduren niet in de borduurring kan worden
gespannen. Rijgen geeft ook ondersteuning aan rekbare stoffen.

ALT-pictogram

Als u Rijgen selecteert, maakt de machine een rijgsteek
rondom het borduurmotiefgebied om aan te geven waar het
borduurmotief op de stof komt te staan.
Let op: De kleurenlijst kan niet worden geopend tijdens rijgen
rondom het borduurmotief.
Let op: U kunt ook op de Monochroom toets drukken op uw
machine om Monochroom te activeren of deactiveren.

ALT IN DE NAAIMODUS

Er zijn drie verschillende opties als u op het ALT-pictogram
drukt in Borduren: Steek voor steek door het borduurmotief
stappen, draadspanning en zoom-opties/beeld verplaatsen.

Steek voor steek door
het borduurmotief

De geselecteerde ALT-functie wordt aangegeven met een
pictogram in de rechter onderhoek van het scherm.

Zoomen/Beeld
verplaatsen

Draadspanning

CONTROLE STEEK VOOR STEEK DOOR
HET MOTIEF

Druk op de pijlen naar links en naar rechts om vooruit en
achteruit door uw borduurmotief te stappen. Gebruik de pijl
naar links om een paar stappen terug te gaan als de bovendraad
breekt of op is. Houd ingedrukt om sneller door de steken
heen te gaan. De cursor op het scherm volgt de steken in
het borduurgebied.

Steek voor steek door het borduurmotief
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DRAADSPANNING

Bij het borduren met speciaal garen of speciale stof kan het
nodig zijn de draadspanning aan te passen voor het beste
resultaat. De draadspanning kan worden aangepast met de
pijlen onder de draadspanningscontrole.

Draadspanning

ZOOMEN/BEELD VERPLAATSEN

Druk op Zoom/Beeld verplaatsen en de Zoom naar borduurring
verschijnt. Beeld verplaatsen is altijd actief. (Voor meer zoom
opties, zie pagina 6:7).

Zoomen naar borduurring

Zoomen/Beeld verplaatsen

AANTAL STEKEN IN
BORDUURCOMBINATIE

Aantal steken in borduurcombinatie

AANTAL STEKEN IN HET HUIDIGE
KLEURBLOK

Aantal steken in het huidige kleurblok

De huidige steekpositie in het motief of de combinatie staat
naast de bloem (A). Het getal tussen haakjes geeft het totale
aantal steken in het borduurmotief of de combinatie weer.

De huidige steekpositie in het huidige kleurblok staat naast de
afbeelding van het huidige kleurblok. Het getal tussen haakjes
laat het totale aantal steken van het huidige kleurblok zien.

KLEURBLOKKENLIJST

Druk op het pictogram van de kleurblokkenlijst om alle kleuren
van uw borduurmotief te zien. Alle kleuren in de geladen
borduurmotieven worden weergegeven in de volgorde waarin
ze worden geborduurd. Van iedere kleur op de lijst zijn de
kleurvolgorde en het kleurnummer weergegeven. Gebruik de
schuifbalk om alle kleuren in de lijst te zien.

Schuif
balk

De garenfabrikant wordt weergegeven wanneer u Quick Help
gebruikt voor een kleurblok.
Voorbeeld: 1:2, 2261 betekent dat de tweede garenkleur in het
eerste geladen borduurmotief kleur nummer 2261 is.

TERUG NAAR BORDUURMOTIEF
BEWERKEN

Druk op dit pictogram om terug te keren naar Borduurmotief
bewerken als u aanpassingen wilt maken aan uw borduurmotief
(-motieven). Er verschijnt een pop-upbericht dat u vraagt of
u naar Borduurmotief bewerken terug wilt keren omdat alle
veranderingen die u in Borduren heeft gemaakt dan verloren
gaan.

Pijlen

Terug naar borduurmotief bewerken
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BASIS BORDUURMOTIEF
PLAATSEN

OK

Met Basis Borduurmotief Plaatsen kunt u een borduurmotief op
een precieze plek op uw stof plaatsen. Het wordt ook gebruikt
wanneer u een borduurmotief wilt laten aansluiten op een
eerder geborduurd borduurmotief.

Annuleren
Vergrendelpunt op
scherm selecteren

Door op ALT te drukken in deze weergave geeft u toegang
tot extra zoom opties/ beeldverplaatsen pictogrammen,
zie pagina 6:7

Vergrendelpunt op
de stof verplaatsen

Hoekpictogrammen

Opties wanneer u op ALT drukt

BASIS BORDUURMOTIEF PLAATSEN
GEBRUIKEN
Vergrendelpunt op
scherm selecteren

Een vergrendelpunt op het scherm selecteren

De eerste stap is het selecteren van een vergrendelpunt (1).
Een vergrendelpunt is een punt van het borduurmotief dat u op
een specifieke plaats op uw stof wilt plaatsen. U kunt dit ook
gebruiken om het borduurmotief te laten aansluiten op een
ander borduurmotief dat al is geborduurd.

1

Plaats de rode cursor waar u het vergrendelpunt op uw
borduurmotief wilt plaatsen. Als u het vergrendelpunt in een
hoek wilt instellen, gebruikt u de hoekpictogrammen. Gebruik
zoomen naar cursor (zie pagina 6:7) om de cursor precies
daar te plaatsen waar u hem wilt hebben.
Let op: Hoe verder u inzoomt, hoe eenvoudiger het is om uw
vergrendelpunt precies daar te plaatsen waar u het wilt hebben.

Vergrendelpunt op de stof verplaatsen (2)

In stap 2 kijkt u naar de stof in uw borduurring. Als u op
de pijlen drukt in stap 2, wordt uw borduurring verplaatst.
Gebruik uw stylus op het scherm of de pijlen om uw
borduurring te verplaatsen totdat de naald precies staat waar
u het vergrendelpunt op uw stof wilt hebben. Controleer de
positie door de naald met het handwiel omlaag te brengen.
De positie van de naald geeft aan waar het vergrendelpunt op
de stof wordt geplaatst.
Let op: Het vergrendelpunt is niet het startpunt van uw borduur
motief, maar slechts een referentiepunt voor de plaatsing.
Let op: Controleer of de naald boven de stof staat om schade
aan de naald en de stof te voorkomen.
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Vergrendelpunt op
de stof verplaatsen
2

HOEKPICTOGRAMMEN

Gebruik de hoekpictogrammen om het vergrendelpunt
voor Basis Borduurmotief Plaatsen in een hoek van het
borduurmotief of in het midden in te stellen. Dit is de
makkelijkste en snelste manier omdat het aansluitpunt
automatisch precies in de hoek wordt geplaatst.

Hoekpictogrammen

De hoekpictogrammen kunnen ook worden gebruikt wanneer
het vergrendelpunt is geselecteerd. Wanneer u op een van de
pictogrammen drukt, wordt het geselecteerde punt automatisch
ingesteld op de bijbehorende positie: dat wil zeggen in een
hoek of in het midden van het borduurmotief.
Wanneer u bijvoorbeeld het hoekpictogram linksboven kiest,
wordt het aansluitpunt ingesteld in de linker bovenhoek op de
buitenste lijn van de motieven. Hierna kunt u doorgaan en uw
eigen aanpassingen maken aan het aansluitpunt.

Het borduurmotiefgebied bepalen

De hoekpictogrammen kunnen ook worden gebruikt om
het gebied van het borduurmotief te bepalen door één voor
één op de vier hoekpictogrammen te drukken. U kunt het
midden van het borduurmotief weer vinden door op het
centreringspictogram te drukken.

ZOOM-OPTIES/BEELD VERPLAATSEN

U kunt de zoom opties/beeld verplaatsen pictogrammen
gebruiken om het borduurmotief exact te plaatsen waar u het wilt.
Stem de plaatsing nauwkeurig af met de pijlen op het scherm.
Om toegang te krijgen tot de pictogrammen voor Zoom opties/
beeld verplaatsen vanuit de weergave Basis borduurmotief
plaatsen, druk ALT en selecteer de Zoom opties/Beeld
verplaatsen. U kunt kiezen tussen vier verschillende zoom opties.
•

Druk op het pictogram zoomen naar cursor om zoveel
mogelijk in te zoomen op de cursorpositie. U kunt het
vergrendel- en aansluitpunt precies plaatsen waar u ze
wilt hebben.

•

Druk op Zoomen naar borduurring om het borduurgebied zo
aan te passen dat het in de geselecteerde borduurring past.

•

Druk op Zoomen naar alles om alle borduurmotieven in de
borduurcombinatie weer te geven.

•

Zoomen naar vak - Gebruikt om te zoomen naar een
specifiek gebied. Druk en sleep met uw stylus in het
borduurveld op het scherm om een vak te maken.
Het scherm zoomt in naar dat specifieke gebied.

Zoom-opties/beeld verplaatsen
Optie Motief plaatsen

Zoomen naar cursor

Zoomen naar borduurring

Zoomen naar alles

Zoomen naar vak

Om terug te keren naar de weergave Basis borduurmotief
plaatsen, druk ALT en selecteer optie Motief plaatsen.
Opmerking: Als u de functie Zoomen naar vak gebruikt,
is de functie beeld verplaatsen niet actief.
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BORDUURMOTIEF BORDUREN
POP-UPBERICHTEN
Borduureenheid kalibreren

Ga naar Borduren door op GO! te drukken of wanneer de
borduureenheid wordt bevestigd in Borduren modus, een
pop-up bericht zal u vragen de borduurring te verwijderen
en het machinegebied vrij te maken voor het kalibreren van
de borduurarm. U wordt er ook aan herinnerd om de juiste
borduurvoet aan te brengen. Als de machine al is gekalibreerd,
wordt de de pop-up niet weergegeven.
Let op: Let erop dat u de machine NIET kalibreert als de
borduurring bevestigd is. De naald, naaivoet, borduurring
en/of de borduureenheid kunnen daardoor beschadigen.
Verwijder alle materialen rond de machine voordat het
kalibreren start, zodat de borduurarm nergens tegenaan
stoot tijdens het kalibreren.

Bevestig de juiste borduurring

Als de afmeting van de borduurring die op de machine is
bevestigd niet overeenkomt met de afmeting die op het scherm
staat, kan de machine niet borduren. U moet de borduurring
met de grootte die in de pop-up staat aangegeven aanbrengen
of de borduurringinstelling veranderen.
Om de borduurringinstellingen te veranderen, keert u terug
naar Borduurmotief bewerken en drukt u op het pictogram
Mijn borduurringen.

Pictogram
Mijn borduurringen

Draaduiteinde afsnijden

Wanneer Automatisch sprongsteken afsnijden is geselecteerd
in het SET Menu, wordt het draaduiteinde automatisch
afgesneden. Wanneer een nieuw borduurmotief wordt gestart
of het garen is gewisseld, borduurt de machine enkele steken
en stopt. Er verschijnt een pop-up bericht op het scherm dat
u vraagt het draaduiteinde af te snijden.
Houd hiervoor het draaduiteinde vast en druk op de selecteer
bare draadafsnijder toets op de machine om de draad af te
snijden en het draaduiteinde dat is afgesneden te verwijderen.
Let op: Wanneer Automatisch sprongsteken afsnijden is
geselecteerd in het SET Menu, wordt het draaduiteinde
automatisch afgesneden. U hoeft alleen het draadje dat is
afgesneden te verwijderen.

Spoel bijna leeg - naar spoelpositie gaan?

Wanneer de onderdraad bijna op is, verschijnt er een pop-up
bericht dat u erop wijst dat de spoel binnenkort moet worden
vervangen. Dit geeft u de mogelijkheid te plannen wanneer u
de spoel wilt vervangen. Als u door wilt gaan met borduren,
drukt u gewoon op de Start/Stop-toets zonder op OK te
drukken in het pop-upbericht.
U kunt borduren totdat de draad helemaal op is. Druk op de
start/stoptoets om door te gaan met borduren zonder de pop-up
‘spoel leeg’ te sluiten.
Druk op annuleren om op de huidige steekpositie te blijven.
Druk op OK om de borduurring naar de spoelpositie te
brengen. De pop-up ‘borduurringpositie’ wordt geopend.
Vervang het lege spoeltje door een volle. Druk op Huidige
positie en trek overtollige bovendraad naar achteren. Snijd de
draad af en druk op start/stop om door te gaan met borduren.
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Selecteerbare
draadafsnijder Toets

Bovendraad controleren

De machine stopt automatisch als de bovendraad op is of
breekt. Rijg de bovendraad opnieuw in, sluit het pop-up
bericht, ga een paar steken terug met Steek-voor-steek door
het motief en ga weer door met borduren.

Naaimachine moet rusten.

Als de machine stopt en deze pop-up op het scherm verschijnt,
moet de machine rusten. Wanneer het OK-pictogram is
ingeschakeld, kunt u doorgaan met borduren. Het resultaat
van het borduurmotief wordt hier niet door beïnvloed.

Naald omhoog brengen

Als de naald met het handwiel omlaag is gebracht om de
positie van de naald op de stof te controleren, verschijnt er een
pop-up bericht om schade aan de naald en de stof te voorkomen
wanneer u probeert de borduurringpositie aan te passen.
Controleer of de naald boven de stof staat en druk op OK.

Borduren 6:9
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FILE MANAGER
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het organiseren
van uw borduurmotieven en bestanden in uw machine.

FILE MANAGER

De File Manager wordt gebruikt om uw borduurmotieven
en lettertypes te openen, te organiseren, toe te voegen, te
verplaatsen te verwijderen en te kopiëren. Gebruik het
ingebouwde geheugen of een extern apparaat dat op uw
machine is aangesloten voor het opslaan van motieven en
bestanden. Om de File Manager te openen, drukt u op het
Start Menu pictogram en dan op het File Manager pictogram.

Startmenu

File Manager

SET Menu

BESCHIKBAAR GEHEUGEN

In het ingebouwde geheugen kunnen borduurmotieven, steken
en andere bestanden worden opgeslagen. Om te controleren
hoeveel van het ingebouwde geheugen in gebruik is, drukt u op
het Start Menu pictogram, SET Menu, Machine-instellingen en
druk u daarna op het Informatie pictogram. Een pop-up venster
laat zien hoeveel geheugen er wordt gebruikt.

BESTANDSFORMATEN

Uw machine kan de volgende bestandsformaten laden:
•

.SHV, .DHV, .VP3, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX,
.SEW, .JEF, .EXP, .10* en .DST (borduurbestanden)
• .VF3 (borduurlettertypebestanden)
Let op: Als het bestandstype of de bestandsversie niet wordt
ondersteund door uw machine of als het bestand is beschadigd,
wordt het weergegeven in het selectiegebied als niet-herkend
bestand.
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Informatie pictogram

DOOR FILE MANAGER BLADEREN

Wanneer File Manager is geopend, kunt u naar uw map Mijn
bestanden en naar uw USB stick (als die is aangesloten) gaan.
Druk op een van die pictogrammen om hun inhoud te zien in
het selectiegebied.

Map

LIJST-/MINIATUURWEERGAVE

Druk op het pictogram Lijst-/Miniatuurweergave om de
bestanden uit de huidige map in alfabetische volgorde
weer te geven. Van ieder bestand worden de bestandsnaam
en het bestandstype weergegeven. Druk opnieuw op het
pictogram Lijst-/Miniatuurweergave om terug te keren naar
miniatuurweergave.

Borduur
motief
bestand

MIJN BESTANDEN

U kunt Mijn bestanden vullen met borduurmotieven, aangepaste
borduurmotieven of lettertypes. Maak mappen aan om uw
bestanden te beheren.

Lijst-/Miniatuurweergave

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u Mijn Bestanden zo
kunt organiseren dat u uw favorieten eenvoudig kan vinden.

USB

Het USB-pictogram is alleen actief wanneer er een apparaat op
de USB-poort van de machine is aangesloten.

Eén mapniveau
omhoog

Uitklap
menu

OPEN EEN MAP

Druk lang op de map om deze te openen. De inhoud van de
map verschijnt in het selectiegebied.

OPEN EEN BESTAND

Druk lang op het bestand om het te openen. Gebruik de
schuifbalk om omlaag te scrollen in File Manager.
U kunt één bestand tegelijk openen.

EÉN MAPNIVEAU OMHOOG

Gebruik het pictogram Eén mapniveau omhoog om door
de niveaus van mappen te lopen. U kunt helemaal omhoog
gaan naar het eerste niveau. In het selectievenster kunt u de
bestanden en mappen zien voor ieder niveau.

File Manager 7:3

BEHEREN
NIEUWE MAP AANMAKEN

Druk op het pictogram ‘nieuwe map aanmaken’ om een nieuwe
map aan te maken. Er verschijnt een pop-up bericht waarin
u een naam voor uw map kunt invoeren.

EEN BESTAND OF MAP VERPLAATSEN

Gebruik knippen en plakken om een bestand of map ergens
anders op te slaan.
Selecteer het bestand of de map door erop te drukken en druk
dan op Knippen. Open de map waarin u het bestand of de map
wilt plaatsen. Druk op Plakken. Het bestand of de map wordt
dan op de nieuwe plaats opgeslagen en wordt van de vorige
plaats verwijderd.

KOPIËREN/PLAKKEN VAN BESTAND
OF MAP

Gebruik Knippen en Plakken om een bestand of map naar een
andere plaats te kopiëren.
Selecteer het bestand of de map en druk dan op Kopiëren.
Open de map waarin u het bestand of de map wilt plaatsen.
Druk op Plakken.

DE NAAM VAN EEN BESTAND OF MAP
VERANDEREN
Om de naam van een map te veranderen, drukt u op de map
en dan op het pictogram Naam bestand of map veranderen.
Er wordt een pop-up bericht geopend waarin u de naam kunt
veranderen.

VERWIJDER EEN BESTAND OF MAP

Om een bestand of map te verwijderen, selecteert u deze
en drukt u op Verwijderen. Een pop-up bericht vraagt u het
verwijderen te bevestigen. Als een map wordt verwijderd,
worden ook alle bestanden die in de map staan verwijderd.
Om alle bestanden of mappen in de op dat moment geopende
map te verwijderen, houdt u het pictogram Verwijderen enkele
seconden ingedrukt.

FILE MANAGERPOP-UP BERICHTEN
Onvoldoende geheugen beschikbaar

Uw machine kan bestanden opslaan in het ingebouwde
geheugen. Wanneer het geheugen vol is, kunt u ze naar een
extern apparaat verplaatsen met de functies Knippen en Plakken.
Wanneer er nog maar een klein gedeelte van het geheugen
over is, meldt uw machine u dat eenmaal. Als u het geheugen
blijft vullen, geeft de machine geen herinnering meer totdat
het geheugen helemaal vol is.

Systeem bezet

Wanneer de machine bestanden laadt, opslaat of verplaatst of
met een functie bezig is die tijd vergt, is er een zandloper te zien.
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Lijst-/Miniatuurweergave
Naam van een bestand of map veranderen
Bestand of map plakken
Bestand of map kopiëren
Een bestand of map verplaatsen
Nieuwe map maken
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ONDERHOUD
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de verzorging van
uw machine en een gids voor het oplossen van problemen.

DE NAAIMACHINE REINIGEN

Maak uw naaimachine regelmatig schoon om te zorgen dat
uw machine goed blijft werken. De naaimachine hoeft niet
te worden gesmeerd (geolied).
Neem de buitenkant van uw naaimachine af met een zachte doek
om eventueel opgehoopt stof of textielresten te verwijderen.
Neem het scherm af met een schone, iets vochtige
microvezeldoek.
Verwijder regelmatig stof en draden uit het spoelhuisgedeelte.
Indien nodig, maak ook het gedeelte onder het spoelhuis schoon.

De steekplaat verwijderen en het spoelhuis reinigen
Let op: Schakel de machine uit voordat u het
spoelgedeelte schoonmaakt.
Verwijder de naaivoet (zie pagina 2:8) en schuif het spoelhuis
deksel open. Steek de schroevendraaier onder de steekplaat
zoals te zien is op de afbeelding en draai de schroevendraaier
voorzichtig om, om de steekplaat los te wrikken.
Maak de transporteur en het spoelhuis schoon met het borsteltje
dat bij de accessoires zit.

Het spoelgedeelte schoonmaken

Maak het gedeelte onder het spoelhuis schoon na diverse
naaiprojecten of wanneer u merkt dat zich textielresten in
het spoelhuisgedeelte hebben opgehoopt.

B

Til de spoelhuishouder (A) die het voorste deel van het
spoelhuis afdekt op en verwijder de houder. Verwijder het
spoelhuis (B) door dit op te tillen. Reinig met het borsteltje.
Let op: Wees voorzichtig wanneer u het gebied rondom
het mes van de draadafsnijder (C) schoonmaakt.
Plaats het spoelhuis en de spoelhuishouder weer terug.
Let op: Blaas geen lucht in het spoelhuisgedeelte. Het stof en
de pluisjes worden dan in uw machine geblazen.

C

A

De steekplaat vervangen

Plaats de steekplaat zo, dat de steekplaat in de gleuf aan de
achterkant (D) past. Duw de steekplaat omlaag totdat hij op
zijn plaats klikt. Schuif het spoelhuisdeksel weer op zijn plaats.
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D

PROBLEMEN OPLOSSEN

In deze gids voor het oplossen van problemen vindt u oplossingen voor problemen die u kunt ondervinden met uw machine.
Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke officiële SINGER®, die u graag zal helpen.

Laat uw naaimachine regelmatig door uw plaatselijke officiële dealer controleren!

Als u deze aanwijzingen voor het oplossen van problemen heeft opgevolgd en nog steeds problemen ondervindt, breng de naaimachine
dan naar uw dealer. Als er een specifiek probleem is, is het erg handig om met het gebruikte garen en met een stukje van de gebruikte
stof een proeflapje te maken en dat naar uw dealer te brengen. Een proeflapje geeft vaak veel betere informatie dan woorden.

Algemene problemen
Spoelsignaal werkt niet?

Verwijder de textielresten uit het spoelhuis en gebruik alleen de originele
SINGER® spoelen die voor dit model zijn goedgekeurd.

Snijdt de draadafsnijder de draad niet af?

Verwijder de steekplaat en verwijder textielresten uit het spoelgedeelte.
Schakel automatisch draadafsnijden in, in het SET Menu.

De naald breekt?

Breng de naald op de juiste manier aan volgens de beschrijving, zie pagina 2:9.

De machine borduurt niet?

Controleer of alle stekkers goed in de machine en in het stopcontact zitten.

Het opstartscherm verschijnt?

Raak het touchscreen aan om het te activeren.

Worden de pictogrammen op het touchscreen
niet geactiveerd wanneer u erop drukt?

Kalibreer het touchscreen. U vindt Kalibreren in het SET Menu
(druk op Scherm afstellen).

Het scherm en/of de functietoetsen reageren
niet op aanrakingen?

De contacten en functietoetsen van de machine kunnen gevoelig zijn voor statische
elektriciteit. Als het scherm niet op aanrakingen reageert, zet u de machine
UIT en weer AAN. Neem contact op met uw erkende SINGER® dealer als
het probleem blijft bestaan.

De bovendraad breekt
Heeft u de naald op de juiste wijze geplaatst?

Breng de naald op de juiste manier aan volgens de beschrijving, zie pagina 2:9.

Heeft u een verkeerde naald ingezet?

Gebruik naaldsysteem 130/705 H.

Is de naald krom of bot?

Plaats een nieuwe naald.

Is de naald te dun voor de draad?

Plaats een naald die de juiste afmetingen heeft voor het garen.

Is het gat in de steekplaat beschadigd?

Vervang de steekplaat.

Heeft u de machine op de juiste wijze
ingeregen?

Controleer hoe de machine is ingeregen. Rijg de machine opnieuw in
(zie pagina 2:5).

Gebruikt u garen van slechte kwaliteit
of garen dat is uitgedroogd?

Neem nieuw garen van hoge kwaliteit dat u heeft gekocht bij een SINGER® dealer.

Wordt de juiste garenschijf gebruikt?

Bevestig een garenschijf die de juiste maat heeft voor het gebruikte garenklosje
(zie pagina 2:4).
Als u een verticale garenpen gebruikt, hoeft u geen garenschijfje op het klosje
te leggen.

Staat de garenpen in de beste positie?

Gebruik een andere garenpenpositie (verticaal of horizontaal)

Onderdraad breekt
Heeft u de spoel op de juiste wijze geplaatst?

Controleer de onderdraad (zie pagina 2:8).

Is het gat in de steekplaat beschadigd?

Vervang de seekplaat (zie pagina 8:2).

Zitten er veel textielresten in
het spoelhuisgedeelte?

Verwijder de textielresten uit het spoelhuis en gebruik alleen de originele
spoelen die voor dit model zijn goedgekeurd (zie pagina 2:7).

Is de spoel goed opgewonden?

Spoel garen op een ander spoeltje.

Gebruikt u de juiste spoel?

Gebruik alleen de originele spoelen voor dit model (SINGER® spoelen, groep EF).
Onderhoud
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De naaimachine slaat steken over
Is de naald krom of bot?

Plaats een nieuwe naald, zie pagina 2:9.

Heeft u de naald op de juiste wijze geplaatst? Breng de naald op de juiste manier aan volgens de beschrijving, zie pagina 2:9.
Heeft u een verkeerde naald ingezet?

Gebruik naaldsysteem 130/705 H.

Heeft u de machine op de juiste wijze
ingeregen?

Controleer hoe de machine is ingeregen, zie pagina 2:5.

Wordt de juiste naaivoet gebruikt?

Bevestig de juiste naaivoet.

Is de naald te dun voor de draad?

Vervang de naald.

De naad heeft ongelijke steken



Is de draadspanning goed afgesteld?

Controleer de bovendraadspanning en hoe de machine is ingeregen.

Gebruikt u te dik draad of naaigaren
van slechte kwaliteit?

Vervang het garen.

Is de onderdraad gelijkmatig opgewonden?

Controleer het opwinden van de spoel (zie pagina 2:7).

Wordt de juiste naald gebruikt?

Breng een geschikte naald aan op de juiste manier volgens de beschrijving,
zie pagina 2:9.

Er worden draadlussen gevormd aan de onderkant van het borduurmotief
Is het borduurmotief te hoog geworden om
vrij onder de naaivoet te kunnen bewegen?

Verlaag de naaivoethoogte in de borduurinstellingen in het SET menu
met kleine stapjes totdat het probleem is opgelost.

Het borduurmotief is vervormd
Is de stof goed in de borduurring gespannen?

De stof moet strak worden gespannen.

Is de binnenste borduurring helemaal in
de buitenste borduurring aangebracht?

Span de stof zodanig in de borduurring dat de binnenring altijd precies op
de buitenring aansluit.

Is het gebied om de borduurarm vrij?

Maak het gebied om de borduureenheid vrij en kalibreer opnieuw.

Het borduurmotief is gerimpeld
Heeft u uw stof voldoende verstevigd?

Controleer of u de juiste versteviging gebruikt voor uw techniek of stoftype.

De machine borduurt niet
Is de borduureenheid bevestigd?

Controleer of de borduureenheid goed in de houder is bevestigd.

Is de verkeerde borduurring bevestigd?

Schuif de juiste borduurring op de machine

Systeemrapport
Laat uw machine de pop-up met het
systeemrapport zien?
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Wanneer de pop-up met het systeemrapport verschijnt, gaat u naar Mijn
bestanden/Rapport en zoek het bestand (SystemReport01.dmp of hoger
nummer). Sla het bestand op een USB-stick op. Stuur het bestand samen
met een korte beschrijving van wat u deed voordat de pop-up verscheen naar
product.improvement@singer.com. Verwijder het bestand van de machine
nadat u het heeft verstuurd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Naaisnelheid

Aansluitspanning

Nominaal verbruik

750 steken/minuut maximaal

100–240V, 50–60Hz

<100W

Licht

Veiligheidsklasse

Afmetingen naaimachine:

Ledlampjes

II (Europe)

Lengte: 445 mm
Breedte: 210 mm
Hoogte: 300 mm

De technische specificaties en
deze gebruikershandleiding
kunnen zonder kennisgeving
vooraf worden gewijzigd.

Nettogewicht
Alleen machine: 8 kg
Borduureenheid 3 kg

Onderhoud
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INTELLECTUEEL EIGENDOM

De octrooien die op dit product rusten staan vermeld op een
etiket aan de onderkant van de borduurmachine.
SINGER en het Cameo “S” design zijn handelsmerken van
The SINGER Company Limited S.à.r.l. of gelieerde bedrijven.
©2019 The SINGER Company Limited S.a.r.l. of gelieerde
bedrijven. Alle rechten voorbehouden.

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 huishoudelijk 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.

Niet-originele onderdelen en accessoires

De garantie geldt niet voor storingen of schade als gevolg van
het gebruik van niet-originele accessoires of onderdelen.
U heeft een moderne borduurmachine gekocht waarvan de
software kan worden bijgewerkt. Aangezien we regelmatig
software-updates uitgeven, is het mogelijk dat er verschillen zijn
tussen de machine-software en de software die staat beschreven
in de gebruiksaanwijzing. Raadpleeg uw plaatselijke erkende
SINGER® dealer en bezoek regelmatig onze website op
www.singer.com voor de nieuwste updates van de software
en de gebruiksaanwijzing.
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.

Fabrikant

VSM Group AB, SVP Worldwide

Soldattorpsgatan 3, SE-55474, Jonkoping, ZWEDEN
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