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8 DIFFERENTIEEL TRANSPORT  
Het is simpel - de machine heeft transporteurtanden aan de voorkant en aan 
de achterkant, die afzonderlijk van elkaar bewegen tijdens het doorvoeren 
van de stof.

INRIJGEN 
In 1-2-3 (4 of 5) tellen klaar! Afhankelijk van uw type 
machine.

De juiste manier van inrijgen voorkomt dat er eventueel 
problemen ontstaan. Dus neem de tijd om de machine 
zorgvuldig in te rijgen, volgens het duidelijk zichtbare 
draadinrijgsysteem (in kleur). Dan bent u altijd zeker van 
een goede start!

Rijg als eerste de draad van de ondergrijper in. Dan rijgt u de 
naalden in, beginnend bij de linkernaald en achtereenvolgens 
de naalden opzij naar rechts, tot en met de rechternaald. Als 
laatste rijgt u de Top Coversteek (alleen op de CV3550) in. 

Controleer de SPANNING 
Maak moeiteloos perfecte coversteken, zonder zorgen te 
maken over de in te stellen draadspanning. Brother heeft 
het u gemakkelijk gemaakt met de nieuwe coverstitch 
machines!

STEEKLENGTE
Standaard steeklengte is 3 mm.

INSTELLING <1 
Als de voorkant langzamer 
beweegt dan de achterkant 

transporttanden, trekt het de 
stof glad zodat dunnere stoffen 

niet gaan rimpelen.

DUNNE STOFFEN

INSTELLING 1 
Als deze in hetzelfde tempo 

bewegen, dan werkt het hetzelf-
de als wanneer u normaal zou 

naaien.

NIET REKBAAR

INSTELLING> 1
De beweging van de voorkant 

is sneller dan de achterkant van 
transporteurtanden, en trekt 

de stof samen. Dit zorgt ervoor 
dat rekbare stoffen glad worden 

verwerkt, zonder rimpels.
REKBARE STOFFEN

ONDERGRIJPER 
Volg de duidelijk aangegeven aanduidingen voor het 
inrijgen van de ondergrijper.

BOVENDRAAD 
Start met de linker naalddraad, daarna opeenvolgend 
naar rechts. Zorg ervoor dat u het in kleur aangeduidde 
inrijgsysteem goed volgt en de draden in de juiste positie 
worden geplaatst. Vooral de laatste twee posities, voordat 
de naald wordt ingeregen, zijn belangrijk.

TOP COVERSTEEK
(CV3550) 
Rijg als laatste de top-
coverdraad in. Let op dat 
de coverdraad niet door 
een naald gaat, maar alleen 
door de spreider van de 
top-coverdraad gaat.

TOP TIP
Het is mogelijk om dikker decoratief 
garen te gebruiken voor de top-
coversteek omdat het niet door een oog 
van een naald hoeft te gaan. Indien u 
gebruik maakt van dikker garen, houdt 
er dan rekening mee dat u de draad niet 
door het spanningsplaatje haalt (zie 
afbeelding A)

TIP: Controleer of de goede naalden worden 
gebruikt (130/705H)

MEER….Lees meer in de gedetailleerde gebruikershandleiding over hoe u de stof van de machine verwijderd na het naaien, en hoe u de draden op een goede manier afwerkt

PERSVOETDRUK
De normale instelling voor de persvoetdruk is 2; 
geschikt voor nagenoeg alle stoffen, dus niet nodig om 
te veranderen. Pas de persvoetdruk 
alleen aan als de stof niet geleidelijk 
wordt doorgevoerd.

SPANNING VAN DE ONDERGRIJPER  
Voor sommige uitzonderingen, waarbij u de spanning 
een fractie aanpast - de nieuwe spanningsregelaar voor de 
ondergrijper geeft u de keuze uit 6 superfijne instellingen. 
Verplaats naar boven 
bij het verwerken van 
stretch stoffen (verhoogt 
de spanning van de 
ondergrijper). Of verzet 
de instelling naar beneden 
voor niet-rekbare stoffen 
(verlaagt de spanning van 
de ondergrijper).

BOVENDRAADSPANNING

Dankzij de slimme techniek en ontwerp, kunnen de 
meeste stoffen met dezelfde bovendraadspanning worden 
verwerkt. Wij hebben uw machine ingesteld op de 
correcte bovendraadspanning: 4, zodat u gelijk aan de 
slag kunt, direct uit de doos ! U hoeft alleen de draad in te 
rijgen, de steek te kiezen en u kunt beginnen met naaien.

COVERSTITCH TIPS
Het is helemaal niet moeilijk om een mooie, gelijkmatige coversteek te maken. Zodra u 
de basishandelingen kent, haalt u gegarandeerd het beste uit uw coverstitch-machine.

Door aandacht te besteden aan deze belangrijke basis-instructies, zult u op een ontspannen manier en zonder 
problemen met uw coverstitch-machine werken en genieten van uw prachtige creatieve resultaten.

Voor overige algemene uitleg, verwijzen wij u graag naar de handige en gedetailleerde gebruikershandleiding.

TIP 
Voor hele dunne stoffen, verlaagt u de persvoetdruk 
door de knop ‘tegen de klokrichting in’ de draaien. 

In het geval van hele dikke stof, verhoogt u de 
persvoetdruk door de knop ‘met de klokrichting 
mee’ te draaien. Zet u daarna de knop altijd weer 

terug op de originele instelling: 2.
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Voor REKBARE STOFFEN, gebruikt 
u een kortere steeklengte

NORMALE INSTELLING

Voor DIKKERE NIET-REKBARE 
stoffen als denim/spijkerstof, gebruikt 
u een langere steeklengte
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