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BERNINA  700 en 770 – Firmware Update 
 

Nota: 

De instructies leiden je stap-voor-stap doorheen de download en het overbrengen van de firmware 

bestanden op een USB geheugenstick (FAT32 geformatteerd). De instructies zijn ook geldig voor 

volgende firmware updates, hoewel de bestandsnamen en afbeeldingen kunnen verschillen. 

Afhankelijk van de update, de geïnstalleerde uitvoeringssystemen en de gebruikte internet browser. 

 

Systeemvereisten: 

Het updaten van de BERNINA naaicomputer firmware vereist: 

 Computer Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 

 Systeem type: 32 Bit of 64 Bit 

 BERNINA 700 borduurmachine 

 Lege BERNINA USB-geheugen stick (>256 MB / FAT 32 geformatteerd) 

 Beschikbare USB-poort op de computer 

 Internetverbinding om de firmware te downloaden 

 

STAP 1: Formatteer de USB-stick (FAT 32): 
Belangrijk! De USBT stick moet FAT 32 geformatteerd zijn. 

 Indien dit niet het geval is, zal de firmware update niet succesvol kunnen afgehandeld worden. 

Een FAT-16 geformatteerde USB-stick zal niet voldoende plaats bieden om meer dan 80 

borduurpatronen over te zetten. Om verlies van bestanden te vermijden, raden we aan een FAT-32 

geformatteerde geheugenstick te gebruiken. Hiermee zal er geen gegevensverlies zijn. 

WAARSCHUWING: Formatteren verwijdert ALLE gegevens van de stick. 

 

Het FAT-32 formatteren van de stick: 

a. Steek de USB-stick in een beschikbare USB-poort op de pc. 

b. Wacht tot de USB-stick klaar is voor gebruik. 

c. Open Windows Explorer. 

d. Rechts-klik op de USB-stick: 

 



 

e. Selecteer ‘Formatteer’ in het pop-up menu. 

Het tweede venster bevat informatie over het bestand. 

 Als FAT-32 al verschijnt in de keuzelijn, is formatteren niet nodig. 

 Als een andere waarde dan FAT-32 verschijnt, moet u wel formatteren. Selecteer dan de 

keuze FAT 32 en start het formatteren. 

 
 

f. Klik op ‘START’ om het FAT32 formatteren te starten.  

WAARSCHUWING: Formatteren verwijdert ALLE gegevens van de stick. 

g. Na het formatteren is de USB-stick klaar om de firmware update te starten. 

 

STAP 2: Download de firmware versie bestanden: 

2.1. Om het download proces te starten, klik op de link op de website van BERNINA: 

https://www.bernina.com/nl-NL/Home   of   https://www.bernina.com/nl-BE/Home 

Kies bij ‘Producten’ voor de BERNINA 700 of de BERNINA 770) en open het tabblad ‘Support’.  

 

https://www.bernina.com/nl-NL/Home
https://www.bernina.com/nl-BE/Home


 

 

2.2. Een dialoogvenster verschijnt, selecteer ‘bestand opslaan’ en bevestig met ‘OK’. 

Na het aanklikken van de firmware opent zich een nieuw blank venster, de download wordt dan 

gestart. Mocht dit bij u niet gebeuren controleer dan de firewall instelling. 

 
 

2.3. De firmware wordt opgeslagen op de pc (soms staat de pijl bovenaan in de taakbalk, soms 

onderaan). De benodigde tijd voor het downloaden hangt af van het soort internetverbinding. 

 
2.4. Ga in Explorer naar de map ‘Downloads’ op de pc.  

2.5. Click op ‘Open map’. 

2.6. De map ‘Firmware _BERNINA_xxx_Vxxxxxx.zip” openen (elke x staat voor een cijfer). 

 

 
 

STAP 3: Verplaats de firmware bestanden naar de borduurmachine door middel van 

de USB -stick. 
3.1. Plaats de lege USB-stick (minimaal 256 MB / FAT-32 geformatteerd) in een beschikbare USB-

poort. 

3.2. Om de bestanden te selecteren, klik op het bestand “Firmware_BERNINA_xxx_Vxxxxxx.exe” 



3.3. Bevestig de veiligheidswaarschuwing met ‘Uitvoeren’. 

 

3.4. Het Zip-bestand wordt vanzelf uitgepakt met het volgende dialoogvenster: 

 

Selecteer de USB-stick (hier het H-station, mogelijk een andere letter op een andere pc). 

 

Opgelet: De firmware bestanden mogen NIET uitgepakt worden in een submap op de USB-stick, wel 

rechtstreeks op de stick zelf. 

3.5. Bevestig de selectie met ‘Uitpakken’ 

 

3.6. De uitgepakte bestanden worden opgeslagen op de USB-stick door op ‘Unzip’ te klikken. 



 

STAP 4: Controleer de bestanden 

4.1. Na het verplaatsen, staan de volgende 3 bestanden op de USB-stick: 

 vaxxxxxx_xxxxx_Berninaxxx.bin (toepassing) 

 vdxxxxxx_xxxxx_Berninaxxx.bin (Data) 

 xbxxxxxx_Universalbootloader.bin (Bootloader) 

Op de bestanden staat x voor een cijfer. 

 

 

STAP 5: Update de firmware van de BERNINA 
5.1. De bestanden zijn nu klaar voor gebruik om de BERNINA borduurmachine te updaten. 

5.2. Verplaats de USB-stick naar de borduurmachine. 

5.3. Ga naar het Setup-programma van de BERNINA naai- of borduurmachine. 

5.4. Voor de BERNINA 700 klikt u achtereenvolgens op de volgende 3 toetsen op het scherm: 

 

5.5. Klik nu op de Update toets op de linkerkant. 

5.6. De Update procedure start en duurt enkele minuten.  

Schakel de machine niet uit of neem de USB-stick niet weg, terwijl de update bezig is. 

 

BELANGRIJK: Bevestigen van het Serienummer (Serial No.) 

 Nadat de firmware update geïnstalleerd is, zal de machine heropstarten en u aanmanen het 

serienummer tweemaal  in te geven. U vindt dit terug op de achterkant van de machine. Geef de 8 

cijfers in na de ‘700’ of ‘770’ afhankelijk van welke machine u heeft. Wanneer het serienummer 



ingegeven is, kan het niet gecorrigeerd of gewijzigd worden. Let er dus op dat u geen fouten maakt 

tijdens het ingeven. 

Het ingeven van het serienummer is een eenmalige procedure en zal niet meer gevraagd worden bij 

volgende updates. 

 

 

STAP 6: Controleer de firmware versie: 

6.1. Ga naar het Setup-programma van de BERNINA naai- en/of borduurmachine. 

6.2. Klik achtereenvolgens op deze 3 toetsen op het scherm: 

 

6.3. Op het informatiescherm van de BERNINA krijgt u de volgende informatie: 

Versie software: Vxx.xx.xx 

Versie data:  Vxx.xx.xx 

Versie bootloader:  Vxx.xx.xx 

EMB Appl. Versie: Vxx.xx.xx 

(EMB appl versie is enkel zichtbaar wanneer de borduurmodule bevestigd is). 


