Gebruikershandleiding
Naaimachine Juki DU-1181

Steekgrootte
Achteruit

Hoofdschakelaar
Voetlifter

Voetpedaal

Afbeelding 1

De eigenschappen van de naaimachine:
• De Juki naaimachine kan verschillende, ook wat steviger, stoffen aan elkaar
naaien. Hierbij zijn de steekgrootte en de snelheid instelbaar.
• De naald is automatisch, dmv het voetpedaal, in de bovenste positie te plaatsen.
• De snelheid is traploos te regelen dmv het voetpedaal.

Aanzetten:
•
•

Stekker in contactdoos doen.
Hoofdschakelaar aan.

Bovendraad:
•

Het garen dient volgens schets 1 doorgeleid te worden.

Schets1

Onderdraad:
•

•

Voorzie een spoel van
voldoende garen op het
spoelmechanisme (zie schets
2).
Hierbij dient de bovendraad
verwijderd te worden.

Schets 2

•

Bevestig de spoel in de
spoelhouder waarbij de draad
volgens schets 3 moet worden
bevestigd.

Schets3

•

Kantel de naaimachine naar
achteren.

Spoelhouder

Afbeelding 2
•
•

Plaats de spoelhouder in de onderzijde van de naaimachine. De spoelhouder past
hierbij in 1 positie.
Kantel de naaimachine terug.

Voetlifter:
•

Tijdens het plaatsen en verwijderen van de stof dient het voetje naar boven
verplaatst te worden. Dit kan door met de rechterknie zijwaarts tegen de voetlifter
te duwen. (zie afbeelding 1)

Voetpedaal:
•

•

Door het voetpedaal aan de voorzijde in te drukken wordt de naald in de bovenste
positie geplaatst. Dit is nodig bij het plaatsen en verwijderen van de stof.
Door het voetpedaal aan de achterzijde in te drukken wordt de naaimachine met
een variabele snelheid in beweging gezet.(zie afbeelding 1)

Steekgrootte:
•

De steekgrootte kan met de draaiknop ingesteld worden. (zie afbeelding 1)

Achteruit:
•

De naairichting kan omgekeerd worden door tijdens het naaien de achteruit
hendel in te drukken.(zie afbeelding 1). Dit wordt vaak gedaan bij het begin en
eind van de naaiverbinding.

Naaldbreuk:
•

In dien de naald vervangen moet worden moet een nieuwe naald bevestigd
worden volgens schets 4.

Schets 4

Aanbevelingen:
•
•
•
•
•

Lees eerst deze handleiding door.
Begin voorzichtig op een oefenstukje.
Werk veilig.
Verander geen instellingen die in deze handleiding niet worden besproken.
Bij vragen of problemen contact opnemen met Theo Krone (HR W253 tel.: 2923)

