
Bedieningshandleiding
Borduurmachine
Product Code:882-T51

Lees dit document voordat u de machine gebruikt. 
Houd dit document bij de hand, zodat u het kunt raadplegen.



Handelsmerken

IMPORTANT:
READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.
By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license. If you do not agree 
to this license, do not download, install, copy or use the software.
Intel License Agreement For Open Source Computer Vision Library
Copyright © 2000, Intel Corporation, all rights reserved. Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met:
• Redistribution’s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer.
• Redistribution’s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
• The name of Intel Corporation may not be used to endorse or promote products derived from this software 

without specific prior written permission.
This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, 
including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are 
disclaimed. In no event shall Intel or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, 
or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, 
data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict 
liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if 
advised of the possibility of such damage.

All information provided related to future Intel products and plans is preliminary and subject to change at any time, without notice.

SD is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van SD-3C, LLC.
CompactFlash is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Sandisk Corporation.
Memory Stick is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Sony Corporation.
SmartMedia is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Toshiba Corporation.
MultiMediaCard (MMC) is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Infineon Technologies AG.
xD-Picture Card is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Fuji Photo Film Co. Ltd.
IBM is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van International Business Machines Corporation.
Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft 
Corporation.

Alle bedrijven waarvan de software in deze handleiding is vermeld hebben een specifieke gebruiksrechtovereenkomst voor hun eigen 
softwareprogramma's.

Alle andere merken en productnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun 
respectievelijke bedrijven. De uitleg van symbolen zoals ® en ™ wordt echter niet uitgebreid aangegeven in de tekst.
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Gefeliciteerd met de aanschaf van deze borduurmachine. Lees voordat u de machine gebruikt de 
“BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES”. Bestudeer vervolgens ook deze handleiding, zodat u de 
diverse functies juist kunt uitvoeren.
Nadat u de handleiding hebt doorgenomen, raden wij u aan deze op een handige plaats op te bergen, 
zodat u hem in de toekomst gemakkelijk kunt raadplegen.

Lees deze veiligheidsinstructies voordat u de machine gebruikt.

GEVAAR - Beperk het risico van een elektrische schok:

1Neem in de volgende gevallen altijd direct na gebruik de stekker uit het stopcontact: voordat u de machine gaat 
schoonmaken, wanneer u onderhoud uitvoert zoals in deze handleiding aangegeven of wanneer u de machine 
onbeheerd achterlaat. 

WAARSCHUWING - Beperk het risico van brandwonden, 
brand, een elektrische schok of persoonlijk letsel:

2Neem altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de machine smeert of ander onderhoud uitvoert zoals 
beschreven in de Bedieningshandleiding.

• Zet hiertoe eerst de hoofdschakelaar op “O” om de machine uit te schakelen. Pak vervolgens de stekker en trek 
deze uit het stopcontact. Trek hierbij niet aan het snoer.

• Sluit de machine rechtstreeks aan op een wandstopcontact. Gebruik geen verlengsnoer.
• Neem altijd de stekker uit het stopcontact wanneer de stoom uitvalt.

3 Elektrische risico's:

• Deze machine moet worden aangesloten op een elektriciteitsbron met wisselstroom, binnen het bereik dat is 
aangegeven op het kenplaatje. Sluit de machine niet aan op een elektriciteitsbron met gelijkstroom of een 
gelijkstroom-wisselstroomomzetter. Als u niet zeker weet welk soort elektriciteitsbron u hebt, neem dan contact 
op met een erkende elektricien.

• Deze machine is alleen goedgekeurd voor gebruik in het land waar deze is gekocht.

4Gebruik de machine nooit wanneer het snoer of de stekker beschadigd is, wanneer de machine niet goed werkt, 
wanneer de machine gevallen of beschadigd is of met water in contact is gekomen. Breng de machine naar de 
dichtstbijzijnde erkende Brother-dealer of een servicecentrum als deze moet worden nagekeken of gerepareerd 
of als er elektrische of mechanische afstellingen nodig zijn.

• Voorkom elektrische schokken of brand: gebruik geen beschadigd netsnoer of los stopcontact. Zorg dat de 
netstekker goed en stevig in het stopcontact zit.

• Wanneer u tijdens het gebruik van de machine iets ongewoons opvalt - geur, hitte, verkleuring, vervorming - 
stop dan onmiddellijk en haal de netstekker uit het stopcontact.

• Wanneer u de machine wilt verplaatsen, moet u deze van onderen oppakken. Wanneer u bij het verplaatsen de machine 
op een andere plek vasthoudt, kan de machine beschadigd raken of vallen. Dit zou letsel tot gevolg kunnen hebben. 

• Maak bij het verplaatsen van de machine geen plotselinge, onvoorzichtige bewegingen. Daarmee kunt u letsel 
aan uw rug of knieën oplopen.

• Pas bij het verplaatsen van de machine op dat u het bedieningspaneel, de draadgeleiders of andere onderdelen 
niet aanraakt. Anders kunt u letsel oplopen.

Inleiding

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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5Houd altijd het werkvlak leeg:

• Gebruik de machine nooit wanneer de ventilatieopeningen zijn geblokkeerd. Houd de ventilatieopeningen van 
de machine vrij van pluisjes, stof en losse stukken stof.

• Gebruik geen verlengsnoeren. Sluit de machine rechtstreeks aan op een wandstopcontact.
• Zorg dat u nooit voorwerpen in openingen steekt of laat vallen.
• Steek geen vingers in de openingen van de machine, zoals in de buurt van de borduurarm. Dit kan letsel 

veroorzaken.
• Gebruik de machine niet op plaatsen waar spuitbussen worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend. 
• Gebruik de machine niet in de buurt van de warmtebron, zoals een fornuis of strijkijzer. Anders kan de machine, 

het netsnoer of de stof ontvlammen, met brand of een elektrische schok als gevolg.
• Gebruik deze machine niet in de buurt van open vuur. Door de beweging van het borduurraam kan de stof die 

wordt geborduurd in brand vliegen.
• Plaats de machine niet op een wankel of schuin oppervlak. Dan kan de machine vallen en letsel veroorzaken.

6 Let vooral op tijdens het borduren:

• Houd altijd de naald goed in de gaten. Gebruik geen verbogen of beschadigde naalden.
• Houd uw vingers uit de buurt van alle bewegende onderdelen. Wees vooral voorzichtig in de buurt van de 

naald.
• Terwijl de machine in gebruik is, houdt u uw handen uit de buurt van alle bewegende onderdelen. Anders kunt 

u letsel oplopen.
• Zet de hoofdschakelaar op “O” om de machine uit te schakelen wanneer u een handeling uitvoert in de buurt 

van de naald, zoals de naald verwisselen.
• Gebruik geen beschadigde of onjuiste naaldplaat. Anders zou de naald kunnen breken.

7Deze machine is geen speelgoed:

• Blijf in de buurt wanneer de machine wordt gebruikt door kinderen en let op als er kinderen in de buurt zijn.
• Deze machine is niet bedoeld om zonder toezicht te worden gebruikt door kinderen of minder bekwame 

personen.
• Let op dat jonge kinderen niet met deze machine spelen.
• Gebruik de schaar of het tornmesje niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn bestemd. Wanneer u een 

gat maakt met een tornmesje, houd uw handen en vingers dan weg van de snijrichting. Anders kunt u letsel 
oplopen wanneer het tornmesje uitschiet.

• Houd de plastic zak waarin de machine is geleverd uit de buurt van kinderen of gooi deze weg. Laat kinderen 
nooit met de zak spelen. Ze zouden erin kunnen stikken.

• Gebruik de machine niet buiten.

8Voor een langere levensduur:

• Zet de machine niet weg op een plaats met direct zonlicht of met een hoge vochtigheidsgraad. Gebruik of plaats 
de machine niet in de buurt van een verwarming, strijkijzer, halogeenlamp of andere warme voorwerpen.

• Gebruik voor het reinigen van de machine alleen neutrale zeep of reinigingsmiddelen. Benzeen, thinner en 
schuurmiddelen kunnen de behuizing en de machine beschadigen en mogen nooit worden gebruikt.

• Raadpleeg altijd de bedieningshandleiding wanneer u onderdelen, de naald of andere delen gaat verwisselen of 
installeren.
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9Voor reparatie of bijstellingen:

• Probeer op geen enkele manier de machine uit elkaar te halen, te repareren of veranderen. Dit kan leiden tot 
brand, letsel of een elektrische schok.

• Als de verlichtingsunit beschadigd is, moet deze worden vervangen door een erkende Brother-dealer.
• Als de machine een defect vertoont of moet worden afgesteld, controleert u eerst aan de hand van het overzicht 

voor probleemoplossing achter in deze bedieningshandleiding of u de reparatie of afstelling zelf kunt uitvoeren. 
Als u het probleem niet kunt verhelpen, raadpleegt u uw plaatselijke erkende Brother-dealer.

Gebruik de machine alleen zoals bedoeld volgens de beschrijvingen in deze handleiding.
Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant in deze handleiding worden aanbevolen.
Gebruik alleen de interfacekabel (USB-kabel) die bij de machine is inbegrepen.
De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving veranderen.
Meer productinformatie en updates vindt u op onze website www.brother.com

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Deze machine is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

VOOR GEBRUIKERS BUITEN EUROPA:
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met 
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijk vermogens, tenzij onder toezicht of met 
instructies over het gebruik van het apparaat door degene die verantwoordelijk is voor 
hun veiligheid. Let goed op dat kinderen niet met het apparaat spelen.

VOOR GEBRUIKERS BINNEN EUROPA:
Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met 
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en 
kennis als zij toezicht of instructies krijgen omtrent het veilige gebruik van het apparaat 
en als zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 
Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht uitgevoerd worden door kinderen.

ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN GROOT-
BRITTANNIË, IERLAND, MALTA EN CYPRUS

BELANGRIJK
• Wanneer u de stekkerstop vervangt, moet u een door ASTA voor BS 1362 goedgekeurde stop gebruiken, met het 

-merk, met de sterkte die op de stekker is aangegeven.

• Plaats altijd de afdekking van de zekering terug. Gebruik nooit stekkers waarvan de zekering niet is afgedekt.
• Als het beschikbare stopcontact niet geschikt is voor de stekker van deze apparatuur, schaf dan via de erkende 

Brother-dealer het juiste snoer aan. 
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Op de machine treft u de volgende waarschuwingsetiketten aan.
Neem de voorzorgsmaatregelen op de labels in acht.

1

2

Waarschuwingsetiketten

Waar de etiketten zich bevinden

Doe eenmaal daags voor gebruik een 
druppel olie op de haak.
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Hieronder worden de diverse onderdelen van de machine en hun functie beschreven. Lees de 
beschrijvingen zorgvuldig door, zodat u de namen van de onderdelen kent voordat u de machine gaat 
gebruiken.

Vooraanzicht

1 Voorspanningsschijf spoel
Leid de draad rond de voorspanningsschijf wanneer u de spoel 
met onderdraad gaat opwinden.

2 Draadgeleidergat
Leid de draad van voren naar achteren door het 
draadgeleidergat wanneer u een spoel met onderdraad gaat 
opwinden.

3 Draadafsnijder/houder
Snijd de draad hier af wanneer u de bovendraad verwisselt. 
Ook kunt u hier de draad vastzetten wanneer u deze niet 
gebruikt.

4 Gat aan voorkant in draadgeleider
Trek de draad naar u toe wanneer u de draad van boven naar 
onder door het gat in de draadgeleider haalt.

5 Draadgeleidergat
Leid de draad van achteren naar voren door het gat tijdens het 
inrijgen van de machine (of tijdens het opwinden van de spoel).

6 Draadgeleidersteun
7 Klospen
8 Klossenstandaard
9 Draadgeleider

Leid de draad hierdoor wanneer u de machine inrijgt.
0 Spoelwinderbasis

Plaats de spoel wanneer u de spoel opwindt.

A Spoelopwindschakelaar
Zet deze naar links om te beginnen met het opwinden van de 
spoel.

B Voorspanningsknop bovendraadgeleider
Hiermee regelt u de spanning van de draad.

C Draadspanningsknop
Hiermee regelt u de spanning van de draad.

D Bovendraadgeleider
Leid de draad hierdoor wanneer u de machine inrijgt.

E Bedieningspaneel
F Wagen

Bevestig de borduurraamhouder aan de borduurarm. Wanneer 
de machine wordt aangezet of wanneer de machine borduurt, 
beweegt de borduurarm vooruit, achteruit, naar links en naar 
rechts.

G Onderdraadgeleider
Leid de draad hierdoor wanneer u de machine inrijgt.

H Draadafsnijder
Snijdt de draad af en houdt deze vast om de naald in te rijgen.

I Afdekklep voor grijper
Open het afdekklepje en plaats het spoelhuis op de grijper.

J Voetjes (verstelbaar)
Bepaal de hoogte van de machine met de verstelbare voetjes.

Machineonderdelen en hun functie

Linkerkant

Draadgeleider

Opmerking
• De vier nummeraanduidingen in het deel 

“Draadgeleider” geven de ingrijgvolgorde 
weer voor het opwinden van de spoel. 
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Rechterkant/achteraanzicht

1 Touch-pen houder
Wanneer u de Touch-pen niet gebruikt, plaatst u deze in de 
daartoe bestemde houder.

2 USB-poort (USB 2.0)
Als u patronen van/naar het USB-medium wilt overzetten, 
steek het USB-medium dan direct in de USB-poort.

3 USB-poort van computer
Als u patronen wilt importeren/exporteren tussen een computer 
en de machine, steek dan de USB-kabel in de USB-poort.

4 Schermhoekknop
Druk hierop om de hoek van het bedieningspaneel te wijzigen. 
Wijzig de hoek uitsluitend door op deze knop te drukken.

5 Netsnoeraansluiting
Plaats de stekker van het netsnoer in de netsnoeraansluiting.

6 Hoofdschakelaar
Gebruik de hoofdschakelaar om de machine AAN (I) en UIT (O) 
te zetten. Zet de machine niet onmiddellijk weer aan nadat u  
hem hebt uitgezet.  Het is aan te raden om minstens 5 
seconden te wachten. 

7 Handwiel
Draai het handwiel om de naald op en neer te bewegen. Draai 
het handwiel naar het bedieningspaneel (tegen de klok in).

8 Ventilatieopening
Dankzij de ventilatie-opening kan de lucht rond de motor 
circuleren. Bedek de ventilatie-opening nooit wanneer u de 
borduurmachine gebruikt.

Bedieningspaneel

1 Start/stop-toets
Druk op de startstop-knop om de machine te starten of te 
stoppen. Afhankelijk van de handeling die door de machine 
wordt uitgevoerd, veranderen de kleur en de wijze van 
oplichten van de knop.

2 Naaldstandtoets
Druk op de naaldstandtoets om de naaldstand omhoog of 
omlaag te zetten. Wanneer u de knop tweemaal indrukt, 
borduurt u één steek.

3 Draadafknip-toets
Druk op de draadknipknop om zowel de bovendraad als de 
onderdraaddraad af te knippen.

4 Automatisch-inrijgentoets
Druk op de automatische naaldinrijg-toets om de naald van 
een nieuwe draad te voorzien.

5 Speaker
6 LCD touch-screen

Druk op de toetsen die op het touch-screen worden 
weergegeven om patronen te selecteren en te bewerken en om 
informatie te bevestigen.

1

2

5

7

8

3

4

6

Licht rood op : Wanneer de machine niet kan 
beginnen met borduren

Knippert groen : Wanneer de machine kan 
beginnen met borduren

Groen licht : Wanneer de machine borduurt

Uit : Wanneer de machine is 
uitgeschakeld

654321
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De onderstaande accessoires worden met de machine meegeleverd. U moet altijd de voor deze machine 
ontworpen accessoires gebruiken.

Meegeleverde accessoires

Open de doos en controleer of de volgende accessoires zijn meegeleverd. Wanneer een artikel ontbreekt 
of beschadigd is, neemt u contact op met de erkende Brother-dealer.

Accessoires

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Nr. Onderdeelnaam Onderdeelcode

1 Accessoirehouder XC6482-051

2 Naaldsetje XC6469-001

3 Vooromwikkelde spoel × 5 XC6368-051

4 Metalen spoeltje × 3 100376-053

5 Klosnetje × 4 S34455-000

6 Tornmesje XF4967-001

7 Schaar XF2052-001

8 Pincet XC6542-051

9 Touch-pen XA9940-051

10 Naaldwisselhulp (naaldinrijger) XF2212-001

11 Naaldafstandsplaat XC6499-151

12 Kruiskopschroevendraaier XC6543-051

13 Standaardschroevendraaier X55468-051

14 Inbussleutel XC5159-051

15 Haakse schroevendraaier XC6545-051

16 Schijfvormige schroevendraaier XC1074-051

17 Schroevendraaier (groot) XC4237-021

18 Moersleutel 13 × 10 XC6159-051

19 Oliespuit XZ0206-051

20 Schoonmaakborsteltje X59476-051

21 Gewicht (L) XC5974-151

22 Gewicht (S) XC6631-051

23 USB-kabel XD1851-051

24 Borduurraam (extra groot) 
200 mm (H) × 200 mm (B) 

VRTF200: XG3182-001
(Andere regio's)

25 Borduurraam (medium) 
100 mm (H) x 100 mm (B)

PRH100: XC6286-
052 (Andere regio's)

26 Compact raam (70) 
41 mm (H) × 70 mm (B) 

VRSF70: XG3203-
001 (Andere regio's)

27 Compact raam (50) 
50 mm (H) × 50 mm (B) 

VRSF50: XG3189-
001 (Andere regio's)

28 Compact raam (44) 
38 mm (H) × 44 mm (B) 

VRSF44: XG3186-
001 (Andere regio's)

29 Compact raam (staande richting) 
33 mm (H) × 75 mm (B) 

VRSFV: XG3191-001 
(Andere regio's)

30 Borduursjabloon (extra groot) 
200 mm (H) × 200 mm (B) 

XE7171-001

31 Borduurvel (medium) 
100 mm (H) x 100 mm (B)

XC5759-051

32 Bedieningshandleiding Deze handleiding

33 Borduurontwerpen 
bedieningshandleiding

XG1506-001

34 Klosmat × 4 XC7134-051

35 Kloshouder × 4 130012-054

36
Borduurraamhouder a XG1546-001

37
Borduurraamhouder e XG2408-001

Memo
• U kunt de bijgeleverde touch-pen opbergen 

in de betreffende houder achter op het 
bedieningspaneel. Zie pagina pagina 7.

Nr. Onderdeelnaam Onderdeelcode

aaa

eee
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Optionele accessoires

De volgende zijn verkrijgbaar als optionele 
accessoires die u los kunt kopen bij uw erkende 
Brother-dealer.

* Wij adviseren u het optionele grote werkblad te 
gebruiken wanneer u werkt met het vlakke 
borduurraam of het randenborduurraam.

1. 2.

3. 4.

5. 6.* 7.

8. 9. 10. 11.

12.* 13.

14. 15.

16.

Nr. Onderdeelnaam Onderdeelcode

1 Geavanceerd pettenframe set 2 PRCF3:XE2158-001 
(Andere regio's)

2 Geavanceerd pettenframe 2 PRCFH3:XE2162-
001 (Andere regio's)

3 Montagemal PRCFJ2:XC7611-
052 (Andere regio's)

4 Cilinderframeset PRCL1:XE2166-001 
(Andere regio's)

5 Cilinderframe PRCLH1:XE2170-
001 (Andere regio's)

6 Vlak borduurraam
200 mm (H) × 200 mm (B) 

VRFF200: XG3184-
001 (Andere regio's)

7 Borduurraam (groot) 
130 mm (H) × 180 mm (B) 

PRH180: XC6285-052
(Andere regio's)

8 Borduurraam (klein) 
40 mm (H) × 60 mm (B) 

PRH60: XC6287-052
(Andere regio's)

9 Borduurkaartlezer SAECR1

10 Borduurkaart –

11
Groot werkblad VRWT1: 

XG3193-001 
(Andere regio's)

12
Borduurrandraamset
100 mm (H) x 180 mm (B)
Borduurraamhouder b

VRBF180: 
XG3205-001 

(Andere regio's)

13

Set ronde borduurramen
(Ø160 mm)
(Ø130 mm)
(Ø100 mm)
Borduurraamhouder c

VRRFK1: 
XG3197-001 

(Andere regio's)

14
Borduurmachine opbergtafel 
(verrijdbaar)

VRPRNSTD: 
XG3199-001 

(Andere regio's)

15
Klemborduurraam VRCLP45B :

XG3195-001 
(Andere regio's)

16
Vrije-handkit VRFMKIT1:

XG3201-001
(Andere regio's)

Opmerking
• Buitenlandse borduurkaarten zijn niet 

compatibel met deze borduurmachine.
• Bij de dichtstbijzijnde erkende Brother-

dealer kunt u een complete lijst krijgen van 
de optionele accessoires en borduurkaarten 
die verkrijgbaar zijn voor uw machine.

Memo
• Gebruik altijd accessoires die worden 

aanbevolen voor deze machine.
• Alle specificaties waren correct op het 

moment dat deze handleiding werd 
geproduceerd. Sommige specificaties 
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd.

Nr. Onderdeelnaam Onderdeelcode
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Hieronder wordt beschreven hoe u de machine moet instellen. Als de machine niet juist is geïnstalleerd, 
schudt hij mogelijk of maakt hij veel lawaai, waardoor het borduurwerk niet goed wordt genaaid. Voor 
het optimaliseren van uw werkplek is de verrijdbare borduurmachine opbergtafel (optioneel) 
verkrijgbaar.

Voorzorgsmaatregelen voor installatie en vervoer

De machine installeren

 VOORZICHTIG
• De temperatuur in de ruimte waar de machine wordt gebruikt, moet tussen de 5° C en 40° C liggen. Als de 

ruimte waar de machine wordt gebruikt te koud of te warm is, kan het gebeuren dat de machine niet naar 
behoren werkt.

• Gebruik de machine niet op een locatie waar deze aan direct zonlicht wordt blootgesteld om te 
voorkomen dat de machine niet naar behoren werkt.

• Zorg dat de vier verstelbare voetjes van de machine volledig contact hebben met het werkblad of de tafel, 
zodat de machine waterpas staat.

• De machine weegt ongeveer 31 kg. Het vervoeren en installeren van de machine moet door twee 
personen worden gedaan.

• Til bij het verplaatsen de machine met twee mensen op bij de bodem op de aangegeven plaatsen. Wanneer 
u bij het verplaatsen de machine op een andere plek vasthoudt, kan de machine beschadigd raken of 
vallen. Dit zou letsel tot gevolg kunnen hebben.

• Zet de machine bij onweer uit en trek de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan ertoe leiden dat de 
machine niet naar behoren werkt.

• Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact als de machine volledig is geïnstalleerd. Het kan 
voorkomen dat de start/stop-knop per ongeluk wordt ingedrukt en de machine begint te werken, en dan 
zou u letsel kunnen oplopen.

• Draag bij het smeren van de machine een veiligheidsbril en handschoenen om te voorkomen dat olie of 
vet in uw ogen of op uw huid terechtkomt. Zorg dat er geen olie of vet in uw mond terechtkomt. Houd 
olie en vet buiten bereik van kinderen.
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De machine installeren

 VOORZICHTIG
• Voorkom beschadigingen en/of onbehoorlijk functioneren door de machine niet bloot te stellen aan de 

volgende omstandigheden:

Vloeistoffen, zoals water Veel stof

Direct zonlicht Verstopte ventilatieopeningen

Onvoldoende ruimte

Een instabiele ondergrond

Aansluiting op verlengsnoeren of
meerdere adapters

Objecten binnen het bereik van 
het borduurraam

Extreem hoge of lage temperaturen. De
temperatuur in de ruimte waar de

machine wordt gebruikt, moet tussen de
5° C en 40° C liggen.

747 mm

Meer dan 50 mm

587 mm

Meer dan 350 mm

Meer dan 150 mm 511 mm Meer dan 150 mm

a b c

1 Draai de vergrendelmoer los met de 
bijgeleverde moersleutel.

2 Draai de verstelbare voet met de 
bijgeleverde moersleutel.
1 Zo maakt u het voetje langer.
2 Zo maakt u het voetje korter.

3 Draai de vergrendelmoer vast 
nadat u de voetjes hebt versteld.
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De draadgeleider voorbereiden

De borduurraamhouder bevestigen

a b c

Verwijder de twee schroeven 
van de draadgeleidersteun.

a b c
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Hieronder worden de maatregelen beschreven die in acht moeten worden genomen om de juiste werking 
van de machine te garanderen.

Voorzorgsmaatregelen stroomvoorziening

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht voor de stroomvoorziening.

Voorzorgsmaatregelen

 WAARSCHUWING
• Gebruik uitsluitend gewone huishoudaansluitingen als elektriciteitsbron. Door een andere 

stroomvoorziening te gebruiken, kunt u brand, een elektrische schok of schade aan de machine 
veroorzaken.

• Zorg dat de stekkers van het netsnoer stevig in het netstopcontact en de voedingsingang van de machine 
zitten. Anders kan brand of een elektrische schok het gevolg zijn.

• Steek de netsnoerstekker niet in een stopcontact als dit in slechte staat is.
• Indien een van de volgende situaties zich voordoet, zet u de machine uit en haalt u de stekker uit het 

stopcontact om brand, een elektrische schok of schade aan de machine te voorkomen.
• U bevindt zich niet in de buurt van de machine.
• U bent klaar met het gebruik van de machine.
• Tijdens het gebruik van de machine vindt er een stroomstoring plaats.
• De machine werkt niet naar behoren, bijvoorbeeld als gevolg van een losse of verbroken aansluiting.
• Het onweert.

 VOORZICHTIG
• Gebruik alleen het netsnoer dat bij deze machine wordt geleverd.
• Gebruik deze machine niet met een verlengsnoer of een stekkerdoos waarop veel andere apparaten zijn 

aangesloten. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
• Raak de stekker van het netsnoer niet aan met natte handen. Hierdoor kan een elektrische schok ontstaan.
• Zet eerst de machine uit voordat u de stekker van het netsnoer uit het contact haalt. Pak het netsnoer altijd 

bij de stekker vast. Wanneer u aan het snoer zelf trekt, kan dit beschadigd raken of brand of een 
elektrische schok veroorzaken.

• Zorg dat het snoer niet wordt ingesneden, beschadigd raakt, met kracht wordt gebogen, wordt getrokken, 
gedraaid of samengeperst. Plaats geen zware voorwerpen op het snoer en stel het snoer niet bloot aan 
hitte. Hierdoor kan het snoer beschadigd raken en kunnen brand of een elektrische schok ontstaan. Als het 
netsnoer of de stekker beschadigd zijn, brengt u de machine voor reparatie naar de erkende Brother-dealer 
voordat u de machine weer gebruikt.

• Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine lange tijd niet gebruikt, anders kan er brand ontstaan.
• Wanneer u de machine onbeheerd achterlaat, zet dan de hoofdschakelaar uit of haal de netstekker uit het 

stopcontact.
• Wanneer u onderhoud verricht aan de machine of kleppen verwijdert, haalt u eerst de netstekker uit het 

stopcontact.
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Voorzorgsmaatregelen naalden

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het kiezen van de juiste naalden voor uw machine.

De naald controleren

Het is uiterst gevaarlijk om te borduren met een verbogen naald, omdat de naald dan kan breken terwijl u 
aan het werk bent.
Leg de vlakke kant van de naald op een vlakke ondergrond en controleer of de afstand tussen de naald en 
de ondergrond overal gelijk is. Als de naald is verbogen of de punt van de naald is afgebroken, moet u de 
naald vervangen. (Zie “De naald verwisselen” op pagina 30.)

 VOORZICHTIG
• Gebruik alleen machinenaalden voor huishoudelijk gebruik. De naald ‘HAX 130 EBBR’ (Organ) wordt 

aanbevolen. Schmetz 130/705 H-E naalden kunnen eventueel ook worden gebruikt. Het gebruik van 
andere naalden kan resulteren in het breken van de draad of de naald, beschadiging van 
draadinrijgmechanisme of letsel.

• Gebruik nooit verbogen naalden. Verbogen naalden kunnen gemakkelijk breken, wat letsel tot gevolg kan 
hebben.

■ Goede naald ■ Slechte naald
Als de afstand tussen de naald en de 
vlakke ondergrond niet gelijk is, dan 
is de naald verbogen. Gebruik geen 
verbogen naald.

1 Vlakke kant
2 Markering naaldtype

3 Vlakke ondergrond
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Voorzorgsmaatregelen spoel

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht voor de spoel.

Aanbevelingen bovendraad

Neem de volgende aanbevelingen in acht voor de te gebruiken bovendraad.

Aanbevelingen voor te gebruiken stof

Neem de volgende aanbevelingen in acht voor de te gebruiken stof.

Aanbevelingen voor het LCD-scherm

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het gebruik van het bedieningspaneel.

 VOORZICHTIG
• Gebruik alleen vooromwikkelde spoelen (COATS type “L”/TRU-SEW 

POLYESTER “Filaments”) of spoelen die speciaal zijn ontwikkeld voor deze 
machine. Het gebruik van een andere spoel kan letsel tot gevolg hebben of 
schade aan de machine veroorzaken.

• Gebruik een onderdraad die op de juiste manier is opgewonden, anders kan de 
naald breken of de draadspanning onjuist zijn.

Opmerking
• Aanbevolen wordt het gebruik van borduurdraad van rayon of polyester (120 den x 2 / 135 dtex x 2 / 

gewicht van 40 (in VS en Europa) / #50 (in Japan)).

Opmerking
• Uw machine kan stof borduren van maximaal 1 mm dik. Als u borduurt op dikkere stof, kan de naald 

verbuigen of breken.
• Wanneer overlappende steken worden gemaakt, kan de naald moeilijk door de stof komen, wat kan 

leiden tot het verbuigen of breken van de naald.
• Breng steunstof aan op dunne stoffen of stretchstoffen. (Zie “Opstrijksteunstof (onderlaag) bevestigen 

aan stof” in de uitvoerige Bedieningshandleiding.)
• Zorg dat bij het borduren van grote stukken stof deze niet vast komt te zitten in de wagen.

Opmerking
• Druk alleen op het scherm met uw vinger of de meegeleverde touch-pen. Gebruik geen balpen, 

schroevendraaier of ander hard of scherp voorwerp. Oefen niet te veel kracht uit op het LCD-scherm, 
anders kunt u dit beschadigen.

COATS

Polyester
L
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Zie de uitvoerige Bedieningshandleiding voor uitgebreide instructies.

De machine aanzetten

Voorbereidingen om te beginnen met borduren

 VOORZICHTIG
• Houd uw handen en andere voorwerpen uit de buurt van de borduurarm om letsel te voorkomen.

a b c d

e Stel de 
tijdsaanduiding in

f

Alleen de eerste keer dat u de machine aanzet, 
hoeft u stap d en e uit te voeren.
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Het spoelhuis verwijderen

De spoel installeren

a b

c d e

a b c

Controleer of de draad met de 
klok mee op de spoel is 
gewonden (zie afbeelding).

1 Trek ongeveer 50 mm draad los.
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Het spoelhuis plaatsen

De spoel opwinden

a b c

a b c

1 Groef in spoel
2 Lijn de groef in de spoel uit met de 

veer op de spoelopwinderas.

d e f
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g h i

j k

Het opwinden van de spoel 
begint. De spoel stopt met 
draaien wanneer de spoel geheel 
is opgewonden. De 
spoelopwindschakelaar gaat 
automatisch terug in de 
oorspronkelijke stand.
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Het borduurpatroon kiezen

Voorbeeldweergave bekijken

a b c
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Het patroon bewerken

Nr.
Scherm

Functie
Toetsnaam

1

Geeft de grootte weer van het 
borduurpatroon dat in het 
patroonweergavevlak wordt 
weergegeven. De bovenste waarde 
geeft de hoogte aan en de onderste 
waarde de breedte. Als het 
borduurpatroon uit meerdere 
patronen bestaat die zijn 
gecombineerd, wordt de grootte van 
het gehele patroon weergegeven, 
inclusief alle patronen.

Patroongrootte

2

Geeft de grootte weer van 
borduurramen waarmee u het 
patroon kunt borduren dat wordt 
weergegeven in het 
patroonweergavevlak.Borduurraamindicators

3
Schermweergave van het patroon 
200% vergroten.Uitvergrotings-

toets

4
Geeft de verticale lengte weer van 
het patroon dat wordt bewerkt.Lengte 

(verticaal)

5
Hiermee geeft u de horizontale 
breedte weer van het patroon dat 
wordt bewerkt.Breedte 

(horizontaal)

6
Geeft de rotatiehoek weer waarop 
het patroon dat wordt bewerkt, 
wordt gedraaid.Rotatiehoek

7
Wist het patroon. Met deze toets 
wordt het geselecteerde patroon 
gewist.Wistoets

2

D

3

A

8

1

7

0

4

5

6

C

9

B

8

Voegt een patroon toe. Met deze 
toets wordt het 
patrooncombinatiescherm 
weergegeven.Toevoegings-

toets

9
Toont een voorbeeldweergave van 
het patroon zodat het vooraf kan 
worden bekeken.Voorbeeldtoets

0
Geeft de verplaatsing weer (verticale 
afstand) van het geselecteerde 
patroon. 

Afstand vanaf 
het middelpunt 

(verticaal)

A

Verplaats het geselecteerde patroon 
in de richting van de pijl. (Wanneer 
u op  drukt, wordt het 
borduurpatroon naar het midden 
van het borduurgebied verplaatst.)Plaatsingstoetsen

B
Geeft de verplaatsing weer 
(horizontale afstand) van het 
geselecteerde patroon.

Afstand vanaf 
het middelpunt 
(horizontaal)

C
Selecteer één van de patronen 
(indien er een combinatie van 
meerdere patronen is gemaakt).Patroonselectie-

toets

D
Doorgaan naar het borduurscherm. 
De bewerkingen worden beëindigd 
het borduurscherm.Borduurtoets

Nr.
Scherm

Functie
Toetsnaam
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Nr.
Scherm

Functie
Toetsnaam

1
Vergroten of verkleinen van het 
geselecteerde patroon.

Groottetoets

2
Roteren van het geselecteerde 
patroon.

Rotatietoets

3 Wijzigt de kleur van het patroon.Draadkleur-
wisse-

lingstoets

4
Herhalen van een patroon, voor het 
creëren en aanpassen van een 
randborduurpatroon.Randtoets

5
Spiegelen van het geselecteerde 
patroon in horizontale richting.

Spiegeltoets

6

Steekdichtheid wijzigen van het 
geselecteerde patroon (alleen van 
toepassing op alfabetten, kaders en 
omrandingen).Dichtheidstoets

7

Met deze toets kunt u de garenkleur 
van elke letter in een alfabetpatroon 
wijzigen (alleen mogelijk  indien een 
alfabet is geselecteerd).Meerkleurentoets

8
Wijzig de richting en de vorm van 
een reeks letters van het 
alfabetpatroon.Reekstoets

9
Wijzig de afstand tussen de letters in 
het geselecteerde alfabetpatroon.Tussenruimte 

toets

7

1
5

8

2

9

0

6

4

3

0 Kopieert het patroon.
Kopieertoets

Nr.
Scherm

Functie
Toetsnaam
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De stof in het borduurraam spannen

Starten met borduren

a b

Draai de schroef los. Plaats de stof met de bovenkant boven op het 
buitenraam.

c

Draai de schroef iets vast en trek vervolgens aan de 
randen van de stof.

d

1 Binnenraam
2 Buitenraam
3 Onderzijde van het binnenraam

e

1 Draai de schroef vast.
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Het borduurraam aan de machine bevestigen

1 Linkerarm van de borduurraamhouder
Schuif de arm van de borduurraamhouder naar links of naar 
rechts om deze af te stellen op de grootte van het 
borduurraam. 

2 Klem de borduurraamhouder vast
Plaats het borduurraam in de klemmen op de 
borduurraamhouder.

3 Afstelpen
4 Gaten
5 Afstelopeningen

 VOORZICHTIG
• Als het borduurraam niet correct wordt bevestigd, kan het borduurraam de persvoet raken. Dit kan de 

machine beschadigen of letsel veroorzaken.
• De start/stop-knop moet rood oplichten wanneer u het borduurraam bevestigt. Als de start/stop-knop 

groen knippert, kan de borduurmachine beginnen met borduren. Als de machine per ongeluk begint te 
werken, kan dit letsel veroorzaken.

• Wanneer u het borduurraam aan de machine bevestigt, mag het borduurraam geen andere delen van de 
machine raken.

a b

1 Linkerarm
2 Duimschroeven

Draai de twee duimschroeven los op de 
borduurraamhouder.

1 Markering voor extra groot borduurraam
2 Markering voor groot borduurraam
3 Markering voor middelgroot borduurraam
4 Markering voor klein borduurraam
5 Lijn de schroef uit met de markering.



25

Bovendraad inrijgen

c d

Schuif het borduurraam in de klemmen op de 
borduurraamhouder. Het binnenraam moet 
bovenop liggen.

Plaats het borduurraam totdat het op zijn plaats 
klikt.

 VOORZICHTIG
• Volg voor het inrijgen van de bovendraad de instructies zorgvuldig op. Als de bovendraad niet correct 

wordt ingeregen, kan de draad breken of verward raken. Hierdoor kan de naald verbuigen of breken.

a b
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c d e

f g h

Wikkel de draad met de klok mee 
eenmaal rond de 
draadspanningsschijf.

i j k
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De naald inrijgen

Beginnen met borduren

 VOORZICHTIG
• Als de naald niet volledig is ingebracht, gaat de 

haak van het automatische 
naaldinrijgmechanisme niet door het oog van 
de naald tijdens het automatisch inrijgen. De 
haak kan dan verbuigen of de naald kan 
mogelijk niet worden ingeregen.

• Als de haak van het automatische 
naaldinrijgmechanisme verbogen of 
beschadigd is, neemt u contact op met een 
erkende Brother-dealer.

• Draai niet aan het handwiel terwijl de haak van het 
automatische naaldinrijgmechanisme door het oog 
van de naald gaat, anders kan het automatische 
naaldinrijgmechanisme beschadigd raken. 

a

De haak van het automatische naaldinrijgmechanisme 
gaat door het oog van de machine.

b c d

1 Leid de draad hierdoor.

a b Stop het borduren

1
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Draadklossen eenvoudig verwisselen

Het borduurraam verwijderen

a b

1 Snijd de draad af.

c d

Trek de draad los.

a b
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De stof verwijderen

De machine uitzetten

a b

a b
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De naald verwisselen

 VOORZICHTIG
• Zet de borduurmachine uit voordat u de naald vervangt, anders kan er letsel ontstaan als de machine 

begint te borduren.

a b

c Memo

1 Uiteinde van de naaldwisselhulp
2 Naaldbevestigingsklem

1 Naaldstangstopper
2 Naald
3 Vlakke kant van de naald
4 Naaldwisselhulp
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De draadspanning controleren

Het loophuis oliën

Bijlage

U kunt de bovendraadspanning 
afstellen met de 
draadspanningsknop of de 
voorspanningsknop van de 
bovendraadgeleider.

1 Voorspanningsknop 
bovendraadgeleider

2 Draadspanningsknop

■ Correcte draadspanning
Aan de achterkant van de stof 
moet de onderdraad zich op 
ongeveer één derde van de 
breedte van de steek bevinden.

1 Bovenkant
2 Achterkant

1 Bovenkant
2 Achterkant

De spanning van de bovendraad 
is te strak, waardoor de 
onderdraad zichtbaar wordt aan 
de bovenkant van de stof.

Verlaag de spanning door de 
knop tegen de klok in te draaien.

1 Bovenkant
2 Achterkant

De spanning van de bovendraad 
is te los, zodat de te losse 
bovendraad in lussen en plukken 
aan de bovenkant van de stof te 
zien is.

Verhoog de spanning door de 
knop met de klok mee te draaien.

 VOORZICHTIG
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u 

de machine schoonmaakt, anders kunt u letsel 
of een elektrische schok oplopen.

a b

2

1
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De naaldstangen oliën

c d

Vooraanzicht Zijaanzicht
1 Prik een gaatje in het flesje.
2 Breng hier olie aan.
• Prik met een puntig voorwerp een gaatje in de top van de 

bijgesloten olieflesje alvorens het te gebruiken.

1 Handwiel

Draai het handwiel naar stand ( ) op de 
machine.

e

Opmerking
• Doe eenmaal daags voor gebruik een druppel 

olie op de haak.
• Doe elke 40 - 50 uur borduurtijd een druppel 

olie op de viltring van de onderste naaldstang.
• Gebruik alleen naaimachineolie. Als u een 

ander type olie gebruikt, kan dit de machine 
beschadigen.

• Breng niet te veel olie aan. De stof of de draad 
kan anders vuil worden. Als u te veel olie hebt 
gebruikt, kunt u de overtollige olie met een 
doek wegvegen.

• Als de draad breekt tijdens het borduren of als 
de haak te veel lawaai maakt, kunt u olie 
aanbrengen op het haakloophuis.

1 Breng hier olie aan.
• Een overmaat aan olie kan op het naaiwerk druppelen.
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De haak reinigen

 VOORZICHTIG
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u 

de machine schoonmaakt, anders kunt u letsel 
of een elektrische schok oplopen.

• Raadpleeg een erkende Brother-dealer als er 
krasjes of beschadigingen op de haak zitten.

a b

c d

Verwijder pluisjes en stof van en rondom de haak.



34

Reinigen rondom de naaldplaat

De draadgeleiders reinigen

 VOORZICHTIG
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u 

de machine schoonmaakt, anders kunt u letsel 
of een elektrische schok oplopen.

a b

1 Verwijder de naaldplaat.

c d

1 Verwijder alle pluisjes in dit gebied. 1 Bevestig de naaldplaat.

a b

Reinig de draadgeleiderplaten voor zowel de 
bovenste draadgeleider 1 als de middelste 
draadgeleider 2.

1 Reinig de draadgeleiderplaat.
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Reinig de spanningsknop

a b Opmerking
• Let op dat u de spanningsschijf niet 

ondersteboven installeert wanneer u 
de spanningsunit opnieuw in elkaar 
zet.
Onderop zit een magneet.

Onder Boven

1 Draai de knop tegen de 
klok in.

Verwijder stof en pluis uit de twee 
viltringstukken (boven, onder) in 
de spanningsknop.

1 Magneet
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Upgradeprocedure met USB-medium

Software-upgrade voor uw machine

Opmerking
• Wanneer een upgrade beschikbaar is op “http://support.brother.com”, download dan de bestanden 

volgens de instructies op de website en in onderstaande stappen.
• Wanneer u de software-upgrade uitvoert met een USB-medium, controleer dan of er geen andere 

gegevens op het USB-medium staan dat u gebruikt voor de upgrade.
• Compatibele besturingssystemen:

Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• USB-media worden algemeen gebruikt, maar sommige USB-media zijn mogelijk niet te gebruiken met 

deze machine. Meer bijzonderheden vindt u op onze website.

a b c

d e f

Druk op .
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Upgradeprocedure met behulp van computer

a b c

d e

Druk op .

f g
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Wat u kunt vinden in de uitvoerige Bedieningshandleiding op Brother 
Solutions Center

Inleiding
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Handelsmerken
Waarschuwingsetiketten
Structuur en functies van de machine
Opzet van de handleiding

Lees dit voor gebruik
Extra informatie
Informatie zoeken

Hoofdstuk1 VOORBEREIDINGEN
Machineonderdelen en hun functie

Vooraanzicht
Rechterkant/achteraanzicht
Bedieningspaneel

Accessoires
Meegeleverde accessoires
Optionele accessoires

De machine installeren
Voorzorgsmaatregelen voor installatie en vervoer
Installatielocatie
De machine installeren
De draadgeleider voorbereiden
Borduurraamhouder a bevestigen
Borduurraamhouder e bevestigen

Hoofdstuk2 BEKNOPTE 
BORDUURHANDLEIDING

Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen stroomvoorziening
Voorzorgsmaatregelen naalden
De naald controleren
Voorzorgsmaatregelen spoel
Aanbevelingen bovendraad
Aanbevelingen voor te gebruiken stof
Aanbevelingen voor het LCD-scherm

Basisprocedures
1. De machine aanzetten

De machine de eerste keer configureren
Uitleg van de schermen
Schermoverzicht

2. De spoel installeren
Het spoelhuis verwijderen
De spoel installeren
Het spoelhuis plaatsen
De spoel opwinden

3. Een borduurpatroon selecteren
Een borduurpatroon selecteren

4. Het borduurpatroon bewerken
Naar het borduurscherm

5. Borduurinstellingen opgeven
Borduurpositiemarkering

6. Voorbeeldweergave bekijken
Een voorbeeldafbeelding controleren

7. De stof in het borduurraam spannen
De stof in het borduurraam spannen

8. Het borduurraam aan de machine bevestigen
Het borduurraam bevestigen

9. Het borduurvlak controleren
10. Bovendraad inrijgen

De weergave van de draadgegevens wijzigen
Bovendraad inrijgen
De naald inrijgen

Draadklossen eenvoudig verwisselen
11. Beginnen met borduren

Beginnen met borduren
Het borduren stoppen

12. De draadspanning controleren
13. Borduurraam en stof verwijderen

Het borduurraam verwijderen
De stof verwijderen

14. De machine uitzetten
Beknopte bedieningsgids voor het scherm

Toetsschermen
Het patroontypekeuzescherm
Het patroonlijstscherm
Het patroonbewerkingsscherm
Het borduurscherm

Vraag en antwoord
TECHNISCHE TERMEN:
PATRONEN:
BORDUREN:
USB-connectiviteit

Hoofdstuk3 ANDERE BASISPROCEDURES
De naald verwisselen

De naald vervangen
De borduurramen gebruiken

Typen borduurramen en toepassingen
Opstrijksteunstof (onderlaag) bevestigen aan stof
De stof in het borduurraam spannen

De stof in het grote borduurraam spannen
De stof in het compacte borduurraam spannen en dit aan de 
machine bevestigen
Het borduurvel gebruiken
Grote/kleine stukken stof

Positie en beweging van het borduurraam
De borduurpositie wijzigen

De hoek aanpassen
Als de draad breekt of de onderdraad tijdens het 
borduren opraakt

Als de bovendraad breekt
Als de onderdraad breekt of opraakt

Borduren vanaf het begin of het midden van het 
patroon
Verdergaan met borduren nadat de machine is 
uitgezet
De draadspanning afstellen

De spanning van de onderdraad afstellen
De spanning van de bovendraad afstellen

Hoofdstuk4 BORDUURINSTELLINGEN
Rijgsteken
INSTELLINGEN VOOR BEGINPOSITIE

Verbonden letters borduren
Instelling voor maximale borduursnelheid
Borduurkleurbeheer

Ononderbroken borduren (met één kleur)
Draadkleur sorteren

Draadknipinsteltoets
De automatische draadknipfunctie gebruiken (einde kleur 
knippen)
De draadknipfunctie gebruiken (springsteek knippen)



39

Hoofdstuk5 PATRONEN SELECTEREN/
BEWERKEN/OPSLAAN

Werken met de geheugenfunctie
Voorzorgsmaatregelen borduurgegevens
Wat betreft optionele borduurkaarten
Wat betreft USB-media

Een borduurpatroon selecteren
Algemene patroonselectie
Borduurpatronen/ Decoratieve alfabetpatronen
Kaderpatronen
Alfabetpatronen
Borduurkaarten (optioneel)
Borduurpatronen opslaan in het geheugen van de machine
Borduurpatronen opslaan op USB-media
Borduurpatronen opslaan op de computer
Patronen ophalen uit het geheugen van de machine
Patronen ophalen van USB-media
Patronen ophalen van de computer

Het borduurpatroon bewerken 
(patroonbewerkingsscherm)

Patronen combineren
Het patroon selecteren dat moet worden bewerkt
Vergrote patroonafbeelding weergeven
Een patroon verplaatsen
Een patroon horizontaal draaien
De grootte van een patroon wijzigen
Een patroon draaien
De tekstindeling van een teken wijzigen
De afstand tussen de tekens wijzigen
Gecombineerde letterpatronen scheiden
De draaddichtheid wijzigen (alleen bij sommige teken- en 
kaderpatronen)
Meerkleurentekst opgeven
De kleuren van het patroon wijzigen
Herhaalpatronen ontwerpen
Een eigen palet maken
Een kleur kiezen in het eigen palet
Een patroon kopiëren
Een patroon verwijderen

Het borduurpatroon bewerken (borduurscherm)
Het gehele patroon draaien

Een gecombineerd patroon bewerken

Hoofdstuk6 BASISINSTELLINGEN EN 
HELPFUNCTIE

De instellingentoets gebruiken
Het instellingenscherm
Afbeelding van het instellingenscherm opslaan op USB-media
De schermhulplijnen wijzigen
De draadkleurgegevens wijzigen
De maateenheden wijzigen
Rijgafstand van borduren wijzigen
De achtergrondkleuren van de borduurpatronen of miniaturen 
wijzigen
Het miniatuurformaat opgeven
De draadsensor opgeven
Het speakervolume wijzigen
Ecomodus of afsluitondersteunmodus selecteren
Beginscherm instellen
De taal wijzigen
Het naailampje in- of uitschakelen
De schermhelderheid wijzigen
LED-aanwijzer instellen

De bedieningshandleidingstoets gebruiken

Hoofdstuk7 BIJLAGE
Applicaties naaien

Applicatiepatronen
Applicaties maken met een kaderpatroon (1)
Applicaties maken met een kaderpatroon (2)

Gesplitste borduurpatronen borduren
Handige tips voor de bediening van de machine

Kleurenpalet
Kleuren van Tajima-borduurgegevens (.dst)

Prachtig borduurwerk maken
Draden
Steunstoffen (onderlagen)
Spantechnieken
Compatibiliteitstabel stof/steunstof

Onderhoud
Het LCD-scherm reinigen
De buitenkant van de machine reinigen
De haak reinigen
Reinigen rondom de naaldplaat
Het spoelhuis reinigen
De draadpaden van de bovendraden reinigen
De machine oliën
Over de onderhoudsmelding

Probleemoplossing
Probleemoplossing
Foutmeldingen
Als de machine niet reageert wanneer u op een toets drukt

Specificaties
Specificaties van de machine

Software-upgrade voor uw machine
Upgradeprocedure met USB-medium
Upgradeprocedure met behulp van computer

Index
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