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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees alle instructies door voordat u deze huishoudnaaimachine in gebruik neemt.
Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de belangrijke veiligheidsvoorschriften  
in acht nemen, inclusief het volgende:
Bewaar de instructies op een geschikte plaats, dicht bij de machine. Lever de instructies bij  
de machine als deze van eigenaar verwisselt.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Het apparaat mag onder toezicht van een 
volwassene worden gebruikt door (i) kinderen van 8 tot 12 jaar en (ii) door personen met verminderde 
fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht 
of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te kunnen gebruiken en als 
ze begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet 
zonder supervisie door kinderen worden uitgevoerd. Het is niemand toegestaan om met de machine 
te spelen. Kinderen tot 8 jaar mogen de machine niet gebruiken.

WAARSCHUWING –  U beperkt als volgt het risico van brandwonden, brand, 
een elektrische schok of lichamelijk letsel:

• Een naaimachine mag nooit onbewaakt worden achtergelaten met de stekker in het stopcontact. 
Het stopcontact waarop de machine is aangesloten, moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Haal 
de stekker van deze naaimachine altijd direct 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.
• Laat kinderen er niet mee spelen. Let goed op wanneer deze naaimachine wordt gebruikt door of 
in de buurt van kinderen.
• Gebruik deze naaimachine alleen voor de werkzaamheden waarvoor hij 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 naaldplaat. Wanneer u de verkeerde naaldplaat gebruikt, kan de naald breken.
• Gebruik geen kromme 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 van 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 machine te bedienen. Plaats nooit andere voorwerpen op 
het voetpedaal.
• Gebruik de machine niet als hij nat is.
• Als het ledlampje beschadigd of kapot is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens 
servicevertegenwoordiger 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 servicevertegenwoordiger of een persoon met dezelfde kwalificaties om gevaar te 
voorkomen.
• De machine mag alleen worden gebruikt met een voetpedaal vervaardigd door Kuang Tsuow 
Enterprise Limited.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ingang: DC6V 1200mA
POLARITEIT 
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DEEL 1. NAMEN VAN 
ONDERDELEN

Namen van onderdelen
1 Opspoelspanningsschijf
2 Bovendraadgeleider
3 Draadhevel
4 Draadspanningswieltje
5 Naaldplaat
6 Spoelhuisdeksel
7 Achteruitnaaihendel
8 Stekenselectieknop
9 Naaldklemschroef
10 Draadgeleider naaldstang
11 Naald
12 Naaivoet
13 Stelschroef
14 Spoelas
15 Spoelstop
16 Handwiel
17 Voetpedaalaansluiting
18 Wisselstroomadapteraansluiting
19 Naaivoetlichter
20 Garenpen
21 Ledlamp
22 Draadafsnijder
23 Vingerbescherming
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    Standaardaccessoires
1. Spoelen (Klasse 15 transparant)
2. Naald
3. Draadinrijger
4. Wisselstroomadapter
5. Voetpedaal
6. Schroevendraaier
7. Garenschijf

DEEL 2. 
VOORBEREIDINGEN
De machine aansluiten op de 
stroomvoorziening

 WAARSCHUWING:
Gebruik alleen de wisselstroomadapter die 
bij de standaardaccessoires is geleverd.
Voordat u de wisselstroomadapter 
aansluit, moet u zeker weten dat de 
spanning en frequentie die op de adapter 
staan aangegeven, overeenkomen met 
uw elektriciteit.

1. Steek de stekker van het voetpedaal in 
de voetpedaalaansluiting.

2. Steek de stekker van de 
wisselstroomadapter in de 
wisselstroomadapteraansluiting.

3. Steek de stekker van de 
wisselstroomadapter in het stopcontact.

 Voetpedaalstekker
 Voetpedaalaansluiting
 Stekker wisselstroomadapter
 Aansluiting wisselstroomadapter
 Wisselstroomadapter
 Stopcontact

Voetpedaal
Met het voetpedaal kan de stroom in en uit 
worden geschakeld. De naaisnelheid kan er 
niet mee worden geregeld.

Druk op het voetpedaal om de machine te starten.
Laat het voetpedaal los om de machine te 
stoppen.

6 7
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Naaivoetlichter
De naaivoetlichter brengt de naaivoet omhoog en
omlaag.
U kunt de naaivoet verder omhoog brengen dan 
de normale hoge stand, om de stof gemakkelijker 
onder de naaivoet te kunnen leggen.
Vergeet niet om de naaivoet omlaag te brengen op 
de stof voordat u begint te naaien.
 Naaivoetlichter omlaag
 Normale hoge stand
 Hoogste stand

Achteruitnaaihendel
Houd de achteruitnaaihendel ingedrukt om 
achteruit te naaien.

Vingerbescherming
Uw machine is nu voorzien van een 
vingerbescherming.
Deze is ontworpen om ervoor te zorgen dat uw 
vingers niet in contact komen met de naald.

Als u de vingerbescherming niet wilt gebruiken, 
draait u de stelschroef los en verwijdert u de 
bescherming. Zorg ervoor dat de naaivoet en de 
naaivoethouder in de juiste positie staan en draai 
de stelschroef dan vast met een schroevendraaier.
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Spoelen
De garenpen zit op de achterkant van de 
naaimachine. Kantel de garenpen naar buiten.
Plaats het garenklosje op de garenpen.
Het draaduiteinde moet van het garenklosje 
afrollen zoals het voorbeeld op de afbeelding.
 Garenpen
 Draaduiteinde
 Garenklosje

De spoel verwijderen
Schuif het spoelhuisdeksel naar u toe en
verwijder het.
 Spoelhuisdeksel

Verwijder de spoel uit het spoelhuis.
 Bobbin

3
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 WAARSCHUWING:
De naald en de draadhefboom gaan op en neer 
tijdens het opspoelen.
Houd uw vingers uit de buurt van alle 
bewegende delen.
Wees vooral voorzichtig in de buurt van de 
naaimachinenaald.
Raak geen bewegende delen aan, om mogelijk 
letsel te voorkomen.

Trek de draad van de spoel af.
Leid de draad rechtsom voor de 
opspoelspanningsschijf en breng het 
draaduiteinde dan naar rechts. Zorg ervoor dat de 
draad goed onder de opspoelspanningsschijf zit.
 Opspoelspanningsschijf

Haal de draad van binnen naar buiten door het 
gaatje in de spoel.

Zet de spoel op de spoelas.
 Spoelas

Duw de spoel naar rechts.

Druk met het vrije uiteinde van de draad in uw 
hand het voetpedaal in.
Laat de spoel ongeveer 10 seconden opspoelen, 
stop de machine en knip de draad dicht bij het 
gat in de spoel af.

Druk het voetpedaal opnieuw in.
Wanneer de spoel volledig opgespoeld is, stopt 
de machine automatisch.
Breng de spoelgeleider terug in de 
oorspronkelijke stand door de spoel naar rechts 
te brengen en knip de draad af.

2

2
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De spoel plaatsen

Breng de spoel zo aan in de spoelhouder dat de 
draad er linksom vanaf wordt gerold.
 Garen
 Spoelhouder

Trek ongeveer 10 cm draad naar de achterkant.
Breng het spoelhuisdeksel weer aan.
 Garen
 Spoelhuisdeksel

Trek de draad naar links en schuif de draad tussen 
de spanningsveerbladen
 Veerbladen

Trek de draad nog iets verder totdat de draad in de 
inkeping in de zijkant schuift.
 Inkeping in de zijkant

Leid de draad in de inkeping in de voorkant van
de spoelhouder.
 Inkeping in de voorkant.
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De machine inrijgen
 WAARSCHUWING:

Koppel de wisselstroomadapter los van de 
machine voordat u de machine inrijgt.

* Plaats een garenklosje zo op de garenpen 
dat de draad wordt afgerold zoals te zien 
is op de afbeelding.

* Breng de draadhefboom omhoog in de 
hoogste stand door het handwiel linksom 
te draaien.

* Breng de naaivoet omhoog.

Trek het draaduiteinde rondom onder de 
draadgeleider.
 Draadgeleider

Houd de draad vast met uw rechterhand bij 
het garenklosje en trek met uw linkerhand het 
draaduiteinde omlaag langs het rechterkanaal 
en rondom de onderkant van de geleidingsplaat.
 Geleidingsplaat

Trek de draad stevig omhoog langs het 
linkerkanaal.

Leid de draad van rechts naar links door het oog 
van de draadhefboom.
 Draadhefboom

Trek de draad omlaag langs het linkerkanaal 
en leid de draad van links naar rechts achter de 
draadgeleider van de naaldstang.
 Draadgeleider naaldstang

Steek de draadinrijger vanaf de achterkant door 
het oog van de naald.
Steek het draaduiteinde door de draadinrijger.
 Oog van de naald
 Draadinrijger

Trek de draadlus uit het oog van de naald.
Verwijder het draaduiteinde uit de draadlus.
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De onderdraad omhoog halen

Breng de naaivoet omhoog. Trek met uw 
linkerhand licht aan de bovendraad terwijl u het 
handwiel een hele slag linksom draait, naar u toe.
 Bovendraad

Trek beide draden 10 tot 15 cm onder en achter 
de naaivoet.

Breng de onderdraad omhoog door aan de 
bovendraad te trekken.
 Onderdraad



10

De naald vervangen
 WAARSCHUWING:

Koppel de wisselstroomadapter los van de 
machine voordat u de machine inrijgt.

Breng de naald omhoog door aan het handwiel te 
draaien en breng de naaivoet omlaag.

Draai de naaldklemschroef linksom los.
Haal de naald uit de naaldklem.

Steek een nieuwe naald in de naaldklem met het 
platte gedeelte naar de achterkant. Breng de naald 
aan in de naaldklem en duw hem zo ver mogelijk 
omhoog.
Draai de naaldklemschroef stevig rechtsom vast.
 Naaldklemschroef
 Naaldklem
 Platte kant

Om te controleren of een naald verbogen is, legt 
u de platte kant van de naald op iets plats (bijv. 
steekplaat, glas). De afstand tussen de naald en 
het vlakke oppervlak moet overal gelijk zijn.
 Ruimte

Gebruik nooit een verbogen of stompe naald.
Een beschadigde naald kan permanente haken en 
ogen veroorzaken in gebreide stoffen, fijne zijde en 
zijdeachtige stoffen.

Naald en garen selecteren
Stof Draad Naald

Dun tot 
normaal

Organza, 
georgette, 
linnen, 
katoen

50 Zijde
50 Katoen
50 tot 90 
Polyester

11 (65) 
of 
14 (90)

OPMERKINGEN:
Deze machine is alleen voorzien van naalden #14 (90).
Extra dikke of zware stoffen kunnen niet met deze 
machine worden genaaid.
Probeer niet te naaien als de machine het materiaal 
niet transporteert of als de naald niet in de stof 
doordringt.
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De bovendraadspanning aanpassen

Bovendraadspanning
De ideale rechte steek heeft draden die tussen 
twee lagen stof in elkaar grijpen, zoals op de 
afbeelding.

Draai aan de knop om de spanning aan te 
passen.
 Spanning verlagen
 Spanning verhogen

De spanning moet worden aangepast, afhankelijk van:
- stijfheid en dikte van de stof
- aantal stoflagen
- soort steek
 Bovendraad (naalddraad)
 Onderdraad (spoeldraad)
 Goede kant (bovenkant) van de stof
 Verkeerde kant (onderkant) van de stof

De spanning is te hoog
Als de onderdraad zichtbaar is op de goede kant 
(bovenkant) van de stof, draait u de knop op een 
lager nummer om de bovendraadspanning te 
verlagen.
 Onderdraad (spoeldraad)
 Goede kant (bovenkant) van de stof
 Spanning verlagen

De spanning is te laag

Als de bovendraad zichtbaar is op de verkeerde 
kant (onderkant) van de stof, draait u de knop op 
een hoger nummer om de bovendraadspanning 
te verhogen.
 Bovendraad (naalddraad)
 Verkeerde kant (onderkant) van de stof
 Spanning verhogen

Voor een ideale zigzagsteek mag de onderdraad 
niet zichtbaar zijn op de bovenkant van de stof 
en moet de bovendraad iets zichtbaar zijn op de 
onderkant van de stof.
 Bovendraad (naalddraad)
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LET OP: Deze tabel is bedoeld als eenvoudig stekenoverzicht om te 
helpen bij de instructies op de volgende pagina’s.

Stekenselectieknop

Breng de naald omhoog boven de stof.

 VOORZICHTIG:
Om schade aan de naald of de stof te 
voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de naald 
omhoog staat en niet in de stof steekt terwijl u 
een steek selecteert.

Draai aan de knop om de gewenste steek 
te selecteren door de symboolletter op het 
instelteken te zetten.
 Symboolletter
 Instelteken

LET OP:
U kunt de steeklengte van de rechte steken 
(steken B tot E) nauwkeurig instellen door de 
selectieknop tussen de symboolletters te zetten.
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DEEL 3. NAAIEN, DE BASIS

Rechte steek
Stekenselectieknop: A,B~E,F
Bovendraadspanning: 2 tot 6
LET OP:
De steeklengte van A, D en F is hetzelfde.
A is de rechter naaldpositie, B~E is de middelste 
naaldpositie, F is de linker naaldpositie.
Beginnen met naaien
Breng de naaivoet omhoog en leg de stof op de 
naaldplaat.
Breng de naald omlaag op het punt waarop u wilt 
beginnen.
Breng de naaivoet omlaag en trek de draden naar 
achteren.

Druk het voetpedaal in. Leid de stof voorzichtig, 
laat de machine de stof transporteren.

Een naad vastzetten
Om het begin van een naad vast te zetten, duwt u 
de achteruitnaaihendel in en naait u eerst enkele 
steken achteruit.
Daarna naait u vooruit.

Stoppen met naaien
Om het uiteinde van een naad vast te zetten, 
duwt u de achteruitnaaihendel in en naait u 
enkele steken achteruit.
Breng de naaivoet omhoog.
Haal de stof weg en knip de draden af.
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Een rechte hoek naaien

Stop met naaien in de hoek van de stof.

Breng de naald omlaag door het handwiel 
linksom te draaien.
Breng de naaivoet omhoog en draai de stof 
90° linksom.

Breng de naaivoet omlaag en naai in de 
nieuwe richting.

Basis Zigzag
Stekenselectieknop: G,H,I
Bovendraadspanning: 2 tot 5

De zigzagsteek is een van de meest 
voorkomende en veelzijdige steken.
Het kan een nuttige steek zijn voor zomen, 
afwerken, stoppen en verstellen.
De zigzagsteek kan ook worden gebruikt voor 
applicaties of als decoratieve steek.

Selecteer de steek die u nodig heeft uit de 3 
beschikbare zigzagsteken.

Afwerken met zigzagsteek
Stekenselectieknop: H,I
Bovendraadspanning: 2 tot 5

Werk de kniprand van de stof af zodat deze 
niet uitrafelt.
Begin met afwerken op ongeveer 0,3 cm 
vanaf de kniprand van de stof.
De steken op de goede kant moeten de 
stofrand bijna raken.
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.

ongeveer 6 mm

voorkant van 
de stof

achterkant 
van de stof

Blindzoomsteek

Stekenselectieknop: J
Bovendraadspanning: 1-4

1. Vouw de stof ongeveer 1 cm om, gebruik een 
rechte steek 
(stekenselectieknop E) en naai zoals te zien  
is op Afb. 1. 

2. Vouw de stof in de gewenste lengte, zoals  
op Afb. 2, 3. 

3. Leg de stof onder de naaivoet en laat de 
blindzoomsteek in de zijkant van de stof vallen, 
zoals te zien is op Afb. 4. 

4. Wanneer u klaar bent met naaien, mogen de 
draden niet zichtbaar zijn op de buitenkant van 
het werkstuk. Zoals te zien is op Afb. 5.

Meervoudige zigzagsteek
Stekenselectieknop: K
Draadspanningsknop: 1-4

De meervoudige zigzagsteek is goed voor het 
afwerken van elastische stof. De meervoudige 
zigzagsteek rekt mee met elastische stoffen.
Naai op 1,5 cm afstand van de stofrand.
Snijd de overtollige naadtoeslag af wanneer u klaar 
bent met naaien.

1

2 3

4

5
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DEEL 4. 
UW MACHINE ONDERHOUDEN

De spoelhouder schoonmaken
 VOORZICHTIG:

Koppel de wisselstroomadapter los van de 
machine voordat u de machine schoonmaakt.
Demonteer de machine niet anders dan in dit 
deel wordt uitgelegd.

Verwijder het spoelhuisdeksel door het naar  
u toe te schuiven.
 Spoelhuisdeksel

Verwijder de spoel.
 Spoel

Verwijder stof en pluisjes met een borsteltje  
of een stofzuiger.
 Borsteltje

Breng de spoel aan en bevestig het 
spoelhuisdeksel.

OPMERKINGEN:
Bewaar de machine niet op een vochtige plaats, 
bij een verwarming of in direct zonlicht.
Reinig de buitenkant van de machine met een 
zachte doek en milde zeep.
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Problemen oplossen

Probleem Oorzaak Referentie

De bovendraad 
breekt.

1. De bovendraad is niet goed ingeregen. 
2. De bovendraadspanning is te hoog. 
3. De naald is krom of bot. 
4. De naald is niet goed aangebracht. 
5. De boven- en onderdraad zijn niet goed onder de naaivoet 

gelegd voordat met naaien werd begonnen. 
6. De draden worden na het naaien niet naar achteren 

getrokken. 
7. Het garen is te dik of te dun voor de naald. 

Pagina 8
Pagina 11
Pagina10
Pagina 10
Pagina 13

Pagina 13

Pagina 10

De onderdraad 
breekt

1. De onderdraad is niet goed ingeregen in de spoelhouder. 
2. Er is stof opgehoopt in de spoelhouder. 
3. De spoel is beschadigd en draait niet soepel. 

Pagina 7

Pagina 15
Vervang de 
spoel

De naald breekt 1. De naald is niet goed aangebracht. 
2. De naald is krom of bot. 
3. De naaldklemschroef zit los. 
4. De bovendraadspanning is te laag. 
5. De draden worden na het naaien niet naar achteren 

getrokken. 
6. De naald is te dun voor de stof die wordt genaaid. 

Pagina 10
Pagina 10
Pagina10
Pagina 11
Pagina 13

Pagina 10

De machine 
slaat steken 
over

1. De naald is niet goed aangebracht. 
2. De naald is krom of bot. 
3. De naald en/of garen zijn niet geschikt voor het werkstuk 

dat wordt genaaid. 
4. De bovendraad is niet goed ingeregen. 
5. De verkeerde naald wordt gebruikt. 

Pagina 10
Pagina 10
Pagina 10

Pagina 8
Vervang de 
naald

De naad rimpelt 1. De bovendraadspanning is te hoog. 
2. De bovendraad is niet goed ingeregen. 
3. De naald is te dik voor de stof die wordt genaaid. 

Pagina 11
Pagina 8
Pagina 10

De stof 
wordt niet 
getransporteerd

1. De stof is te dik. Pagina 10

De machine 
werkt niet

1. De wisselstroomadapter of de voetpedaalaansluiting is 
niet goed aangesloten. 

2. Er zit een draad vast in de spoelhouder. 

Pagina 3

Pagina 15

De machine 
maakt lawaai

1. Er zit draad vast in de spoelhouder. 
2. Er is stof opgehoopt in de spoelhouder. 

Pagina 15
Pagina 15



Wij behouden ons het recht voor zonder aankondiging vooraf veranderingen aan te brengen in de ma-
chine en het assortiment accessoires, of aanpassingen te doen in functies of ontwerp. Dergelijke veran-
deringen 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 elek-
trische/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 nieu-
we, 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 vuilnis-
belten kunnen er gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken, in de voed-
selketen terechtkomen en schade aanrichten aan uw gezondheid en welzijn.

FABRIKANT
VSM Group AB 
Soldattorpsgatan 3, SE-55474 Jönköping, ZWEDEN
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