LINTBORDUURAPPARAAT

Dit apparaat is ontworpen om te voldoen aan “IEC/EN 60335-1, 60335-2-28”, “CSA C22.2 No. 68” en
UL1594.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet
u altijd de elementaire veiligheidsvoorschriften
in acht nemen, inclusief het volgende: Lees alle
instructies voordat u dit accessoire gebruikt.
Bewaar de instructies op een geschikte plaats, in
de buurt van het accessoire. Lever de instructies
mee bij het accessoire, als dit van eigenaar
verwisselt.

WAARSCHUWING

- U beperkt
als volgt het risico van brandwonden, brand, een
elektrische schok of lichamelijk letsel:
• Laat kinderen niet met het accessoire spelen. Let
goed op wanneer het accessoire wordt gebruikt
met een machine of in de buurt van kinderen.
• Gebruik dit accessoire alleen waarvoor het
is bedoeld volgens de beschrijving in deze
handleiding.
• Gebruik dit accessoire nooit wanneer het netsnoer
of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt,
als het gevallen of beschadigd is of in het water
heeft gelegen.
• Gebruik het accessoire niet buiten.
• Gebruik het accessoire niet in een omgeving waar
spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof
wordt toegediend.

• Gebruik het apparaat nooit wanneer de
ventilatie-openingen geblokkeerd zijn.
• Laat geen voorwerpen in een opening vallen
en steek geen voorwerpen in openingen in het
apparaat.
• Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het
stopcontact. Pak de stekker vast, niet het snoer.
• Plaats nooit andere voorwerpen op het accessoire.
• Gebruik het accessoire niet als het nat is.
• Als de kabel is beschadigd, moet deze worden
vervangen door een gelijkwaardige kabel.
• Voor huishoudelijk gebruik. Alleen gebruiken met
de naaimachine(s) die in deze handleiding worden
aanbevolen.
• Breng het apparaat terug naar de dichtstbijzijnde
bevoegde dealer of een servicecentrum voor
onderzoek, reparatie en elektrische of mechanische
bijstelling.

GEVAAR - U beperkt als volgt het risico van

een elektrische schok:
Het accessoire mag nooit onbewaakt achter
worden gelaten met de stekker in het stopcontact.
Haal de stekker van het accessoire altijd
onmiddellijk na gebruik en voor het schoonmaken
uit het stopcontact.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
UITSLUITEND VOOR CENELEC-LANDEN:
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis als ze supervisie
of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te kunnen gebruiken en als ze
begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en
gebruikersonderhoud mogen niet zonder supervisie door kinderen worden uitgevoerd.
VOOR NIET-CENELEC-LANDEN:
Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze supervisie of
instructie voor het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat
spelen.

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

Inleiding
Het lintborduurapparaat geeft u mogelijkheid om prachtige driedimensionale lintborduurmotieven te borduren.

Lintborduurmotieven borduren
Bereid uw machine voor op borduren. Selecteer een lintborduurmotief dat bij uw machine is meegeleverd.
Wanneer een lintborduurmotief in het borduurgebied wordt geladen, wordt er een extra frame zichtbaar. Alle
lintborduurmotieven moeten binnen dit gebied worden geplaatst, anders kunt u Borduren niet openen.
Wanneer u tevreden bent met de plaatsing van uw lintborduurmotief, gaat u naar de borduurmodus. De
machine wordt gekalibreerd en de borduurarm gaat naar de startpositie. Schuif de borduurring op de machine
en start uw borduurmotief.
Wanneer u het eerste lintblok bereikt, is het tijd om het lintborduurapparaat voor te bereiden en op de machine
aan te brengen. Uw machine zal u begeleiden en vertellen wanneer u uw lint moet afknippen en uw
lintborduurapparaat moet bevestigen/verwijderen.
Als het volgende blok in het borduurmotief een normaal kleurblok is na een lintblok, moet u het
lintborduurapparaat verwijderen voordat u verder borduurt.
Tip: Als u meerdere lintborduurmotieven heeft geladen, gebruikt u kleuren sorteren. Vervolgens worden alle lintblokken aan het
einde van de kleurblokkenlijst. Zo hoeft u het accessoire niet tussen de kleurblokken in te bevestigen/verwijderen.

Voorbereiden
Lint opwinden

Bevestig het lint aan de lintring door de clip te openen, het uiteinde van het lint erin te steken en de clip weer te
sluiten.
Opmerking: Als uw lint een goede en een verkeerde kant heeft, wind het lint dan op met de goede kant naar buiten.
Wind uw lint op de ring in de richting van de pijlen (één draai is ongeveer 50 cm).
Tip: De hoeveelheid lint die nodig is voor een borduurmotief, wordt vermeld in de Quick Help die beschikbaar is voor elk lintkleurblok.

Plaats de lintring op het accessoire

Trek de lintringhouder omhoog. Plaats de lintring met de pijlmarkeringen omhoog in het
lintborduurapparaat en trek het lint door de eerste geleider (1). Vergrendel door de lintringhouder te sluiten en
ervoor te zorgen dat deze op zijn plaats klikt.
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Het lint inrijgen
Blijf het lint inrijgen zoals op de afbeelding. Draai terwijl u het lint op zijn plaats houdt aan het wiel van de
verstelbare geleider totdat de randen van de geleider overeenkomen met de breedte van het lint. Draai het niet
teveel aan, het lint moet plat liggen. Trek voorzichtig ongeveer 4 cm lint uit het lintborduurapparaat.
Tip: Het is gemakkelijker om het lint in te rijgen als u het apparaat eerst ondersteboven op een platte ondergrond legt, zodat u beide
handen kunt gebruiken voor het inrijgen.

Bevestigen

De apparaathouder bevestigen

Verwijder de persvoethouder met het universele gereedschap
van de machine.
Plaats de lintborduurapparaathouder van onderaf op de
persvoetstang. Breng de schroef aan en draai hem vast met
het universele gereedschap.
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Markeringen van het lintborduurapparaat uitlijnen
Voordat u het lintborduurapparaat op de machine bevestigt, moet u controleren of de markeringen goed zijn
uitgelijnd. Er zijn drie markeringen die overeen moeten komen; de markeringen op de twee binnenste delen
van het lintborduurapparaat en één van de vier markeringen op de lintring. Als de binnenste markeringen niet
overeenkomen, houdt u het lintborduurapparaat met één hand vast en draait u het binnenste (metalen) gedeelte
met de andere hand totdat de twee rode markeringen overeenkomen (1). Om een markering op de lintring uit te
lijnen, trekt u voorzichtig aan het losse uiteinde van het lint totdat één van de vier markeringen goed is uitgelijnd
(2). Wees voorzichtig dat u het lint niet per ongeluk uit de geleiders trekt.

Op de machine bevestigen
Wanneer u een lintblok borduurt, worden de naaivoet en de naald automatisch in de juiste positie geplaatst. Zorg
ervoor dat de naaivoet en de naald zich in de hoogste stand bevinden.
Kantel het lintborduurapparaat vanaf de achterkant en breng het voorzichtig aan. Zorg ervoor dat de
uitsparing en alle markeringen zijn uitgelijnd met de naald. Duw het naar u toe op de houder totdat het op zijn
plaats vastklikt.
Nu kunt u het lint weer opwinden totdat er nog enkele centimeters lint over zijn.
Steek de stekker in de accessoire-aansluiting op de achterkant van de naaikop.
Wanneer het lintborduurapparaat is bevestigd en aangesloten, verschijnt er een pop-upbericht dat u laat weten
dat het lintborduurapparaat moet worden gekalibreerd. Druk op OK. Het lintborduurapparaat wordt
gekalibreerd en gaat naar de startpositie.
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Het accessoire kantelen

Het kan nuttig zijn om het lintborduurapparaat te kantelen zodat u bijvoorbeeld
de machine opnieuw kunt inrijgen zonder dat u het eerst hoeft te verwijderen. In de gekantelde positie is de
eenvoudigste manier om opnieuw in te rijgen met een pincet. Druk op de hendel en schuif het
lintborduurapparaat halverwege naar achteren tot aan de markeringslijn omhoog (I). Dan kunt u het
apparaat kantelen.

Het accessoire van de machine verwijderen

Wanneer uw lintborduurmotief is voltooid, snijdt u het lint af. Zorg er ook voor dat de drie rode
markeringen zijn uitgelijnd. Deze markeringen moeten zijn uitgelijnd met de naald bij het verwijderen van
het apparaat. Trek de stekker uit de accessoire-aansluiting.
Om het lintborduurapparaat te verwijderen, houdt u de hendel ingedrukt terwijl u het lintborduurapparaat
naar achteren schuift totdat het loskomt van de houder. Kantel de rand van het lintborduurapparaat omlaag
zodat de rode lijnen onder de naald passen wanneer u het achteruit trekt.

Tips & hints:

• Voor de beste resultaten bij het borduren
van lintborduurmotieven gebruikt u linten
met een minimumbreedte van 5 mm.
• Rijg uw machine altijd eerst in voordat
u het lintborduurapparaat
bevestigt.
• Zorg ervoor dat er voldoende onderdraad is
opgespoeld voordat u het accessoire bevestigt.
• Wanneer het lintborduurapparaat
is aangesloten, kunt u de draaihoogte aanpassen in
de tijdelijke borduurinstellingen.

Lintbreedte (in
mm)
8-12
5-7
3-4

Aanbevolen
draaihoogte
7-9
4-7
1-4

Ondersteunde borduurringen
240x150, 240x150 metal, 260x200,
360x200, 360x260, 200x200, 260x260

Compatibel met de machines
DESIGNER EPIC™ 2
Naaisnelheid

Afmetingen
Verbruik
Nettogewicht

600 steken/
minuut maximaal
Lengte: 203 mm
Breedte: 85 mm
Hoogte: 66 mm
0,5 A
500 g

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