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In deze tijd van veel zonnige en feestelijke dagen, is het leuk om
aan de slag te gaan met nét zulke vrolijke zelf te maken
projecten. Of het nu op de borduurmachine, op de naaimachine
of op de snijplotter is gemaakt; zelfgemaakte creatieve
werkstukken zullen altijd dat extra stukje ‘trots’ geven!
Wij ontvangen leuke reacties op de Instagram en Facebook
pagina’s waar we ernaar streven om twee keer per week een
inspirerend item onder de aandacht te brengen.
Deel de video’s, filmpjes en inspiratie met uw klanten via uw
eigen website of social media.
Brother biedt het u allemaal binnen handbereik!

Met vriendelijke groet,

Team Brother Sewing Machines Europe GmbH

PRMFJ1: VRIJE ARM MONTAGEMAL VOOR
MAGNETISCH & COMPACTE BORDUURRAMEN PR/VR
De PRMFJ1 vereenvoudigt het inspannen van uw te
borduren projecten voor de kleinere borduurramen
voor de PR en VR serie (compatible met E-arm). Erg
handig voor het inspannen van tubulaire projecten als
bijvoorbeeld: mouwen en opgenaaide zakken.
De montagemal is geschikt voor de borduurramen:
• PRMF50 – Magnetisch borduurraam
• PRSFK1 – Compacte borduurramen set van 4
• VRSF44 - VRSF50 - VRSF70 en VRSFV

v

Artikel Nr:
Leverbaar:
Adv. verk.prijs:

PRFMJ1
Mei 2018
€ 149,00 (Incl. BTW)

Vrije arm montagemal zonder & met PRMF50

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, D-61118 Bad Vilbel - Duitsland
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Innov-ìs F440E & F480: versie 1.07
Innov-ìs NV800E & NV2600 : versie 1.23
Op het Brother Solutions Center wordt update versie 1.07 (F440E & F480) en versie 1.23 (NV2600 & NV800E)
aangeboden.
De update bevat aanpassingen met betrekking tot:
•

Verbeterde werking van het voetpedaal in combinatie met de spoelwind snelheid.

NB: Voor de F440E geen zichtbare wijzigingen, enkel een aanpassing van het versienummer
(universeel voor F-serie)

Download update versie 1.07 voor de Innov-ìs F440E hier:
NL: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf_inovf440eeuk
BE: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=be&lang=nl&prod=hf_inovf440eeuk

Download update versie 1.07 voor de Innov-ìs F480 hier:
NL: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf_inovf480euk
BE: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=be&lang=nl&prod=hf_inovf480euk

Download update versie 1.23 voor de Innov-ìs NV800E hier:
NL: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf_inov800eeuk
BE: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=be&lang=nl&prod=hf_inov800eeuk
•

De weergave van het borduurgebied op het patroonweergavescherm wordt
aangegeven samen met het type borduurarm en het borduurframe dat op
machine
geïnstalleerd.
Download update
versieis 1.23
voor de Innov-ìs NV2600 hier:
Tevens
zichtbaar
in het instellingenscherm, pagina 1
NL: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf_inov2600euk
BE: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=be&lang=nl&prod=hf_inov2600euk

•
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Moederdagaanbiedingen 2018
U kunt nog steeds profiteren van het grote assortiment aanbiedingen!

Nieuwe projecten online:
Onlangs zijn er weer 10 nieuwe gratis projecten toegevoegd aan de gratis online Canvas Workspace applicatie:

Star festival
ornament

Dolfijn strandtas

Cadeaudoosje
melkpak vorm

Beren slabbetje

Kaart met
embossing

Beste vader
medaille

Vaderdag kaart

Lunchbakje
Krokodil

Hydrenga bloem
stencil op blouse

Opbergdecoratie
in borduurring

https://canvasworkspace.brother.com
Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, D-61118 Bad Vilbel - Duitsland
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Veelgestelde vragen ~ FAQ’s ~
Voor directe hulp en antwoorden op vragen van uw consumenten met betrekking tot het gebruik
en de functies van CanvasWorkspace, kunt u sinds kort terecht op het Brother Solutions Center,
te vinden per model ScanNCut.

Hoe te vinden:
Ga naar het Brother Solutions Center, naar de pagina voor de ScanNCut modellen:
http://support.brother.com/g/b/productseries.aspx?c=nl&lang=nl&pcatid=42#Series-526

Kies uw model ScanNCut
(bijvoorbeeld CM700)
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1

Klik op “Veelgestelde vragen en
probleemoplossing”

2

Klik daarna op CanvasWorkspace

3

Maak een keuze uit Algemene
informatie, Bewerkingsfuncties,
Oplossen van problemen of kies voor
Instructievideo’s

Een lijst met diverse onderwerpen
verschijnt waaruit een keuze gemaakt
kan worden voor een antwoord op de
vraag.
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