
Handleiding juki DDL8700-7- voor de gebruiker. 
 
 

1. Olieniveau & aansluiten van de machine. 
Vul het oliebad zodat de olie een niveau heeft tussen min en max. , controleer dit regelmatig. Tijdens het 
stikken ziet U de olie opborrelen door controlevenster 2. 

 
Steek de stekker in een geaard stopcontact 220V mono. 

 
2. Bedrading van de machine 

 
De bovendraad van de machine dient volgens bovenstaand schema te gebeuren. 
 

 
Voor de spoeldraad : 
Steek de draad door de gleuf A, trek in de rechting B. Hierdoor zal de draad onder het veertje springen en uit 
de opening C komen. Verifieer dat de spoel in de richting van de pijl draait indien U aan de draad trekt. 
 
 



3. Regeling van de steeklengte 
 

 
De aanduiding op de knop is in mm. Draai de knop volgens de pijl tot de gewenste steeklengte. 

 
4. Regeling van de voetdruk 

 
Draad de schroef 2 los in tegenwijzerszin. Draai vervolgens richting A voor meer druk op de voet, richting B 
voor minder druk. De standaard voetdruk is bij een hoogte van 29 tot 32 mm. Span schroef 2 opnieuw. 

 
5. Handbediening voet 

 
U kan de voet manueel opheffen door de knop omhoog te heffen zoals vermeld op de tekening. 

 
6. Draadspanning 

 
De lengte van de draad die overblijft na het afsnijden van de draad kan verkort worden door de spanning 1 
in wijzerzin richting A te draaien, of verlengd worden door richting B te draaien 
De spanning van de naalddraad wordt verhoogd door de spanning 2 in wijzerzin richting C te draaien, of 
verminderd worden door richting D te draaien. 
De spanning van spoeldraad kan verhoogd worden door de veer 3 aan te spannen door in wijzerzin te 
draaien richitng E, of verminderd worden door richting F te draaien. 



 
7. Bedieningspaneel 

 

 
 
 
                      1          2      3      4                5        6        7        8                     9                               10 
 
1. Naald manueel uit/in de stof brengen 
2. Snelheid van de machine aanpassen 
3. Boven : dubbel hechten bij begin van het stikken 

Onder : dubbel hechten bij einde van het stikken 
4. Boven : hechten hij begin van het stikken 

Onder : hechten bij einde van het stikken 
5. Gewoon stikken 
6. Een vaste afstand stikken 
7. Een hechting stikken 
8. Een etiket stikken 
9. De waarden verhoging voor de knoppen 3 tot 8 
10. Draadafsnijding in of uit schakelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Vervanging van de naald 

 
Schakel de machine uit. 
Los de schroef 2 
Breng de naald in met de korte gleuf A naar rechts en de lange gleuf C naar links. 
Positioneer de naald zo hoog mogelijk. 
Draai de schroef 2 veilig vast. 
Verifieer dat de lange gleuf links zit. 
 
Gebruik altijd naalden van het type 134R. 


