
Stap 7. Klap de poten van de SewEzi uit totdat ze op 
hun plek klikken.   

Stap 8. Zet de SewEzi weer rechtop op de poten. 

Stap 9. Zet uw naaimachine op het naaimachineblad 
met wieltjes en leg de plexiglasplaat om de vrije arm van uw 
naaimachine. U bent nu klaar om te naaien aan de SewEzi!  
 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. 
Elly Prins Machine Quilting 
Renzo Pianolijn 17/19, 2728AD Zoetermeer  
0031-79-3616020 
info@machinequilting.nl 
www.machinequilting.nl  
 
Uitbreidingsmogelijkheden van de SewEzi tafel. 

 Houten inleg om de SewEzi te gebruiken als werktafel 
of bij het gebruik van de vrije arm van uw naaimachine. 

 Lichtbak inleg om uw SewEzi te gebruiken als lichtbak. 

 Quick Changers als u de SewEzi wilt gebruiken voor 
een tweede machine. U heeft waarschijnlijk ook een tweede 
plexiglasplaat nodig. 

 
De ideale naaitafel!  

 
 
 

Montage instructies 

 
Bedankt voor uw aankoop! 
Bedankt voor het kopen van de SewEzi naaitafel. Wij zijn ervan 
overtuigd dat u de SewEzi de beste Naaitafel vind die u ooit heeft 
gebruikt. 
 
Neemt u alstublieft even de tijd om deze gemakkelijke montage 
instructies door te nemen voordat u start. 

mailto:ellyprins@solcon.nl
http://www.machinequilting.nl/


Ingesloten: 
 

  1 Beschermtas 
 

  1 SewEzi tafelblad met poten  
 

 1 SewEzi naaimachine blad met wieltjes  
 

 4 Naaimachine blad ophangbuizen  
 

 4 Schroeven 
 

 1 Inbussleutel 
 
1 Vel van 20 plastik veerringen 
Voor het afstellen van de hoogte van uw naaimachine  
(dit geld niet voor alle naaimachines) 

 

  1 Plexiglasplaat speciaal op maat gemaakt 
 
Benodigdheden: 
Alles wat u nodig heeft is om uw SewEzi tafel in minuten te 
monteren is inbegrepen.  
 
Het enige wat u nodig heeft is een vlakke plek (bijvoorbeeld een 
eetkamer tafel of lege vloer) en een handdoek of deken (om de 
tafel niet te beschadigen). 
 
 
 

De Montage: 

 Stap 1. Leg de SewEzi (op een zachte en vlakke 
ondergrond) op de lange zijkant. Vouw de poten uit zodat de tafel 
uit zichzelf blijft staan. 

 Stap 2. Neem een van de schroeven en plaats hem in 
een van de gaatjes van bovenaf in het tafelblad. 
Let op!: op de plexiglasplaat staat het aantal veerringen dat u per 
schroef moet toevoegen.   

 Stap 3. Draai de naaimachine blad ophangbuizen op de 
schroef. Draai de schroef (niet te strak!) aan met de inbussleutel. 
Herhaal stap 2 en 3 voor de overige schroeven. 

 Stap 4. Klap de poten in en leg de tafel voorzichtig op 
de zachte en vlakke ondergrond zoals op de afbeelding. 

 Stap 5. Plaats het naaimachine blad met wieltjes op de 
naaimachine blad ophangbuizen. 

 Stap 6. Draai de schroeven aan met de inbussleutel. 
Volgende stappen op de volgende pagina. 


