Het bovendraad plaatsen
Op de onderstaande foto’s staat met een gele lijn weergegeven hoe de bovendraad in de machine
geplaatst moet worden. De draadspanning wordt geregeld door de moer van de bovendraadrem (rood
omcirkeld) losser of juist vaster te draaien. Voor extra spanning kunt u de 2e bovendraadrem gebruiken.
Deze 2e rem heeft u eigenlijk alleen maar nodig voor het naaien van taai en dik materiaal.

Op tijd zetten van de leernaaimachine
Draai het handvat van het vliegwiel naar boven. De voet moet
omhoog staan. Draai de bovenste afdekklep van de onderarm
haaks op de onderarm.

De spoelschaal/stoel moet zoals op de foto hiernaast afgebeeld
worden geplaats. De schaal moet recht tegenover het naaldgat
staan. Als de spoelschaal niet op de juiste wijze geplaatst is,
kunt u de spoelschaal verwijderen met een priem of een ander
puntig voorwerp en vervolgens op de juiste wijze
terugplaatsen.

Het onderdraad plaatsen
De voet moet omhoog staan. Draai de bovenste afdekklep van
de onderarm haaks op de onderarm.
Haal de spoel en het spoelhuis uit de naaimachine. Dit gaat
vaak het handigst door deze via het gat aan de onderkant met
een priem of een ander puntig voorwerp eruit te drukken. Leid
het draad op deze manier door de oogjes.

Plaats de spoel terug in het spoelhuis. Trek aan het draad om te
zien of de spoel kan draaien. Op één van de twee bijgeleverde
spoelhuisjes zit een koperen lipje (zie pijl). Door het draad
achter het lipje lang te laten lopen, zal het onderdraad strakker
worden gehouden bij het naaien. U kunt hiermee spelen door
het schroefje strakker/losser te draaien.

Zet de spoel en het spoelhuis terug in de naaimachine. Trek het
draad minimaal 10 cm uit de spoel en leg het in de inkeeping.
Sluit de afdekklep.

Naalddiepte controleren en aanpassen
Draai de naald, met behulp van het vliegwiel, naar zijn laagste stand. Voel
dan met uw vinger onderaan de onderarm of u de naald voelt in het
naaldgat (nummer 1). U zou de naald net moeten voelen.
Bovenaan de draadschacht, waar de draad naar binnen gaat, zit een
schroef (nummer 2). Draai de schroef los en pas de hoogte van de
draadschacht (nummer 3) zo aan dat de naald op de juiste diepte komt.
Let hierbij op dat u de draadschacht niet draait i.v.m. de stand van de
naald.

