HANDLEIDING ZOOMGELEIDER
1.	Kies voor coversteek 3 naalden of
2 naalden breed of smal. Verwijder de
naald die niet gebruikt wordt.

3. Bevestiging zoomgeleider
	Plaats de zoomgeleider met behulp van de
2 meegeleverde schroeven op de machine.

Zorg dat de meest linker naald parallel staat aan het
linker gedeelte van de geleider. Zet de schroefjes vast.
Plaats de stof onder de voet met de goede kant boven.

4. Ga als volg te werk
a.	Vouw de zoom op de gewenste breedte. De zoom
geleider kan zomen geleiden van 1 - 5 cm breed.
Stel de zoombreedte af door de schroefjes iets los te
draaien zodat de geleider verschoven kan worden.

5. Tips
a.	Rijg of strijk de zoom, eventueel kan de zoom ook
vast gestreken worden met dubbelzijdig zoomband.
b.	Naai langzaam en met beleid en stop met de
naalden in de stof.
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2. Afstellen van de machine
a. Zet de steeklengte op 3 - 4
b. Zet het differentieel op 1
c.	Stel de draadspanningen in voor de gewone
coversteek zoals aangegeven in uw handleiding.

HANDLEIDING ACCESSOIRES
LEWENSTEIN COVERLOCK 900CS

HANDLEIDING BANDAPPARAAT

HANDLEIDING BIASBANDGELEIDER
1.	Kies voor coversteek smal met 2 naalden
(gebruik naalden midden en rechts), breed
met 3 naalden of kettingsteek met 1 naald.
Verwijder de naald of naalden die niet
gebruikt worden.

1.	K ies voor coversteek breed met 3 naalden
of coversteek breed met 2 naalden breed
(verwijder de middelste naald).

3. Ga als volgt te werk
a.	Snij of knip biezen van 3,5 cm recht van draad in de
lengte richting (bij biezen schuin van draad gaat deze
krullen).
b.	Knip het eerste stuk van de strook schuin af, dit
vergemakkelijkt het invoeren.
c.	Voer de strook in de voet. Vorm het biasband door de
strook een stukje uit de voet te trekken.

5. Tips
a.	Zet bij het begin van de naad de naalden in de stof
en de naaivoet naar beneden.
b.	Geleidt de bies tijdens het naaien met de rechterhand door de geleider en voer ondertussen de stof
vanaf links tussen de gevormde biaisband in.
c.	Naai langzaam en met beleid en stop met de naalden
in de stof.
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2. Afstellen van de machine
a. Zet de steeklengte op 3 - 4
b. Zet het differentieel op 1
Stel de draadspanningen in voor de gewone coversteek
zoals aangegeven in uw handleiding.

4. Bevestig de biasbandgeleider
a.	Plaats de biasbandgeleider, met de ingevoerde
bies, op de machine en bevestig deze met de
meegeleverde schroeven.
b.	Verschuif de geleider zodat de naald(en) net op
de zijkant van de bies terecht komen.
c. Draai de beide schroeven vast.

2. Afstellen van de machine
a. Zet de steeklengte op 3 - 4
b. Zet het differentieel op 1
c.	Stel de draadspanningen in voor de gewone
coversteek zoals aangegeven in uw handleiding.
3. Ga als volgt te werk
a.	Snij of knip biezen van 2 cm recht van draad.
Knip het eerste stuk van de strook schuin af dit
vergemakkelijkt het invoeren. Voer de strook in de
voet. Vorm het band door de strook een stukje uit
de voet te trekken.
4. Bevestig het bandapparaat
a.	Plaats het bandapparaat, met de ingevoerde bies,
op de machine en bevestig deze met de mee
geleverde schroeven.

b.	Verschuif het apparaat zodat de naalden over het
midden van de bies naaien.
c. Draai de beide schroeven vast.
5. Tips
a.	Zet bij het begin van de naad de naalden in de stof
en de naaivoet naar beneden.
b.	Gebruik voor het maken van biezen/riemlussen of
schouderbandjes stevige stof of gebruik bij tricotstof
de stof dubbel (vouw een strook van 4 cm dubbel).
c.	Naai langzaam en met beleid en stop met de naalden
in de stof.
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