Manual de
instruções

Instruções de segurança importantes
PERIGO - Reduzir o risco de choque elétrico:
Ao utilizar um aparelho elétrico, a segurança básica deve ser sempre
seguida, o que inclui o seguinte:
Leia todas as instruções antes de usar esta máquina de costura.
1. Um dispositivo nunca deve ser deixado desacompanhado quando conectado.
2. Desligue sempre este aparelho da tomada imediatamente após o uso e
antes de limpar.

AVISO - Reduzir o risco de queimaduras, incêndios,
choques elétricos ou ferimentos às pessoas:

1. Leia atentamente as instruções antes de usar a máquina.
2. Mantenha as instruções em um local adequado perto da máquina e
entregue-as se usada por terceiros.
3. Use a máquina apenas em locais secos.
4. Nunca deixe a máquina desacompanhada com crianças ou idosos
porqueeles podem não ser capazes de estimar o risco.
5. Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos de idade e
pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta
de experiência e conhecimento se tiverem sido dadas supervisão ou
instrução sobre o uso do aparelho de forma segura e entender os perigos
envolvidos.
6. As crianças não devem brincar com o aparelho.
7. A limpeza e manutenção do usuário não deve ser realizada por crianças
supervisoras da ONU.
8. Desligue sempre a máquina se estiver se preparando para o trabalho
(troca da agulha, enrolamento da escova, troca de pé de prensa, etc.).
9. Desligue sempre a máquina se você a deixar sozinha para evitar ferimentos
girando a máquina inconscientemente.
10. Desligue sempre a máquina se trocar a lâmpada ou realizar a
manutenção (óleo, limpeza).
11. Não utilize a máquina se estiver molhada ou em um ambiente úmido.
12. Nunca puxe o cabo, sempre desligue a máquina pegando o plugue.
13. Se a lâmpada LED estiver danificada ou quebrada, ela deve ser
substituída pelo fabricante ou seu agente de serviço ou uma pessoa
igualmente qualificada, a fim de evitar perigo.
14. Nunca coloque nada no pedal.
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15. Nunca use a máquina se os dutos de ventilação estiverem bloqueados,
mantenha os orifícios de ventilação da máquina e o pedal livre de poeira,
óleo e sobras.
16. A máquina só pode ser usada com pedais do tipo C-8000.
17. O nível de pressão sonora em operação normal é inferior a 75dB(A).
18. Não descarte aparelhos elétricos, pois o lixo municipal não
usar instalações de coleta convenientes.
19. Entre em contato com o governo local para obter informações sobre os
sistemas de coleta disponíveis.
20. Se os aparelhos elétricos forem descartados em aterros sanitários,
substâncias perigosas podem vazar para águas subterrâneas e entrar na
cadeia alimentar, prejudicando sua saúde e bem-estar.
21. Ao substituir aparelhos antigos por novos, o varejista é legalmente obrigado a
recuperar seu antigo aparelho sem custo.
22. O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com
habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e
conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.
23. Não brinque com o aparelho infantil não supervisionado.

SALVE ESTAS INSTRUÇÕES
Esta máquina de costura foi projetada apenas para uso doméstico.
Certifique-se de usar a máquina de costura na faixa de temperatura de 5ºC a
40ºC. Se a temperatura estiver excessivamente baixa, a máquina pode não
funcionar normalmente.
Para transportar a máquina, pegue o homem da máquinacom uma mão, e
segure a máquina com a outra mão.
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Partes Principal O Máquina
1

8

1. Discagem de tensão
2. Botão de parada/ré automático
3. Cortador de arame
4. Alavanca de ilhó
5. Rosca automática
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9
10

3
4
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5
6
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6. Placa de agulha
7. Mesa de costura e caixa de
acessórios
8. Eixo da bobinadora
9. Exibindo o número
10. Botões de ajuste de largura de
costura
11. Botões de ajuste de
comprimento de costura
12. Botão Seletor/Som
13. Rolha de vento
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14. Segundo buraco no
Carretel
15. Volante
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19

20

14

21
22

15

23

16. Interruptor de alimentação
principal
17. Cabo de alimentação
18. Conector de pedal
19. Portacarretes horizontais
20. Guia de rosca
21. Guia de rosca superior
22. Asa
23. Elevação do pé do presser
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24. Alavanca de dentes de arrasto

17

24

18

1

Acessórios
Padrão
1. Pé de prensa universal (T)
2. Pedal para fechas de correr (I)
3. Prensas de ilhós (D)
4. Pé de prensador de
costura invisível (F)
5. Pé de prensa de festa (A)
6. Bobina (3x)
7. Suporte de carretel (grande)
8. Suporte de carretel (pequeno)
9. Senti
10. Segundo porta-copos
11. L chave de fenda
12. Escova/Descoyer
13. Agulha (3x)
14. Cobrir

Nota:
Os acessórios são armazenados
dentro da caixa de acessórios.
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Conectando-se à fonte de alimentação
Atenção:
Certifique-se sempre de que a máquina está
desconectada da fonte de alimentação e que
o interruptor principal está desligado ("O"),
quando a máquina não estiver em uso ou
antes de inserir ou remover peças.
Antes de conectar a fonte de alimentação,
certifique-se de que a tensão e a frequência
mostradas na placa de classificação sejam
ajustadas à sua alimentação da rede.

1

Coloque a máquina sobre uma mesa estável.
1. Conecte a máquina a uma fonte de
energia, como mostrado.
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2. Ligue a interrupção de energia.
A lâmpada de costura acenderá quando o
interruptor estiver ligado.

Informações de plugue
polarizadas
Este aparelho tem um plugue polarizado
(uma lâmina mais larga que a outra), para
reduzir o risco de choque elétrico; este plugue
caberá em uma tomada polarizada apenas de
uma forma. Se o plugue não se encaixar
totalmente na tomada, inverta o plugue. Se
ele ainda não se encaixa, entre em contato
com um eletricista qualificado para instalar a
tomada de alimentação apropriada. Não
modifique o plugue de forma alguma.

Controle de pedal
Com a máquina de costura desligada,em
serte o plugue do pedal no conector da
máquina.
Ligue a máquina de costura e pressione
lentamente o pedal para começar a costurar.
Solte o pedal para parar a máquina de
costura.
Quando a máquina está ligado e parado, os
usuários podem rapidamente pisar no pedal
em um passo para mudar a posição da
agulha (para cima ou para baixo). Esta ação
também definirá automaticamente a posição
da agulha quando você terminar de costurar
ectos de proy.

Nota:
Consulte um eletricista qualificado em caso
de dúvida sobre como conectar a máquina à
fonte de alimentação.
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Mesa de costura
Mantenha a mesa de costura horizontal e puxe
dela na direção da flecha.

O interior da mesa de costura é usado como
uma caixa de acessórios.

Braço livre
A costura de braço livre é adequada para
costurar áreas tubulares como baças e
algemas.
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Tensáo da linha

1. Coloque o fio e o suporte do suporte no
suporte. Para bobinas de rosca
menores, coloque o suporte do carretel
com o lado pequeno ao lado da rosca
ou use o suporte de carretel pequeno.

2. Pegue o rosca da bobina e insira-o no
guia de rosca superior.

3. Role a rosca no sentido anti-horário
ao redor dos discos de tensão do
winder.

4. Insira a extremidade do rosca através
Um O Buracos Interior Como ilustrado e
colocar a bengala vazia no Enrolador
Bobina.

1

1 Entalhe
2 Píer de Canilla Winder

2

5. Empurre o botão para a direita.
Quando o enrolador de pincel é
empurrado para a direita, a tela
exibirá "SP".
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6. Segure firmemente a extremidade do fio
com uma mão.

7. Pressione o pedal para começar a
rolar o botão.

8. Quando o botão tiver enrolado o fio
algumas voltas, pare a máquina e corte
a rosca perto do orifício no
Bobina. Continue enchendoo botão até
que esteja cheio. Uma vez que a canilla
está cheia, ela gira lentamente. Solte o
pedal ou pressione o botão de parada e,
em seguida, empurre o botão para a
esquerda.

Nota:
Use um botão que foi devidamente
enrolado com rosca, caso contrário a
agulha pode quebrar ou a tensão da rosca
estará incorreta.

9. Cortar O Thread E a Então Remover O
Bobina.

1
2

Nota:
Quando o vento da roda está à direita,
"canilla enrolando posição", a máquina não
vai costurar e o volante ele não vai girar.
Para começar a costurar, empurre o botão
para a "posição de costura" esquerda.
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Meter a bobina
Atenção:
Desligue o interruptor de alimentação ("O")
antes de inserir ou remover o botão.
Ao inserir ou remover o botão, a agulha
deve ser completamente levantada.
Abra a tampa da placa da agulha.
Insira o botão no suporte do canal para que a
rosca funcione no sentido anti-horário (seta).

Puxe a rosca através do slot (A).

Segure suavemente a parte superior do
botão com um dedo.
Puxe o rosca pelas setas para inseri-lo
no slot do guia de rosca, (A) para (B).

Puxe o rosca pelas setas para inseri-lo
no slot do guia de rosca, de (B) para (C).
Para cortar o excesso de rosca, puxe-o de
volta para a lâmina de corte no ponto (C).
Feche a tampa da placa da agulha.
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Enfiar o fio superior

Nota:
É importante executar a rosca
corretamente, caso contrário, problemas
podem ocorrer ao costurar.
1. Coloque a rosca e o suporte do
carretel no suporte da bobina. Para
bobinas de rosca menores, coloque o
suporte do carretel com o lado
pequeno ao lado da bobina ou use o
suporte de carretel pequeno.

2. Retire o rosca da bobina para inseri-lo
no guia de rosca superior.
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3. Guie a rosca ao redor do guia de rosca
puxando o fio através da mola de tensão,
como ilustrado na imagem.

4. Continue guiando a rosca nos discos
de prata para manter a rosca na
tensão apropriada.

5. Em seguida, guie a rosca para baixo e
ao redor do suporte de mola. Em
seguida, puxe-o para cima como
indicado pelas setas.

6. No final deste movimento ascendente,
passe a rosca da direita para a
esquerda através do olho ranhurado da
alavanca e, em seguida, puxe a rosca
para baixo novamente.

7. Passe a rosca atrás do guia de rosca
horizontal plana. Em seguida, guie a
rosca através do anel. Use o rosca
automático para enfiar a agulha.
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Usando o threader automático
Atenção:
Pressione o interruptor de alimentação para a
posição de desligar ("O").
Levante a agulha para sua posição mais alta
e baixe o pé da prensa.
Passe a linha ao redor do guia.

1

1 Guia

Imprensa O Alavanca Até Para baixo, para
baixo.
O rosca da agulha gira automaticamente
para a posição de rosca e o gancho passará
pelo olho da agulha.

1

2

1 Agulha
2 Gancho

Coloque a linha na frente da agulha.

Segure suavemente a rosca e solte a
alavanca lentamente. O gancho irá girar e
passar o fio através do olho da agulha
formando um laço.
Puxe a linha através do olho da agulha.
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Substituição O Agulha
Atenção:

2

Desligue o interruptor de alimentação ("O")
ao realizar qualquer uma dessas operações.
1

Troque a agulha regularmente, especialmente
quando ela mostra sinais de desgaste ou se
causa problemas.
Insira a agulha seguindo as instruções
ilustradas.
1. Gire o volante em sua direção (no
sentido anti-horário), enquanto segura a
agulha. Gire o parafuso do grampo da
agulha no sentido anti-horário para
remover a agulha. O sned ou plano da
agulha deve ser colocado em direção à
parte de trás.
2. Insira a agulha todo o caminho para
cima. Em seguida, aperte o
parafuso do grampo da agulha.

As agulhas devem estar em perfeitas
condições.

Problemas que podem ocorrer:
1

1 Agulhas Dobrado
2 Fraca
3 Pontas danificadas

2
3
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Agulha/tecida/rosca a Jogo
TAMANHO
DA AGULHA

Tecidos

Linha

Tecidos leves de algodão fino,
voile, seda, musselina, Qiana,
tecidos de algodão, tricot,
suéteres, panquecas, tecido de
poliéster, camisa e tecidos de
blusa.

Fios leves de poliéster envoltos
em algodão, nylon, poliéster ou
algodão.

80/12

Tecidos de algodão médio, cetim,
chaleira, tricô duplo, lã leve.

A maioria dos fios vendidos são
de tamanho médio e adequados
para estes tecidos e tamanhos
de agulha.

90/14

Tecidos de algodão de pato médio,
lã, tecidos mais pesados, pelúcia,
jeans.

Use fios de poliéster em
materiais sintéticos e algodão
em tecidos natunal para obter
melhores resultados.

100/16

Tecidos de lona pesada, lãs, carpa
externa e tecidos acolchoados,
jeans, material estofado (leve a
médio).

Use sempre o mesmo fio na
parte superior e inferior

65/9 - 75/11

Nota:
-

Em geral, fios finos são usados para costurar tecidos finos, e fios e agulhas mais grossas
são usados para costurar tecidos pesados.

-

Teste sempre a linha e a agulha em um pequeno pedaço de tecido que será usado para
costura real.

-

Use a mesma linha para a agulha e o queixo.

-

Use um estabilizador ou coloque um encosto para tecidos finos ou elásticos.

12

Levantar Pé
O elevador do pé do presser sobe e
desce o pé da prensa.

Ao costurar várias camadas ou tecidos
grossos, o pé de prensador pode ser
elevado a um segundo nível para facilitar
o posicionamento do trabalho.

Nota:
A agulha deve estar sempre na posição
mais alta.
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Mudar Pé
Atenção:
Desligue o interruptor ("O") ao realizar
qualquer uma das seguintes operações.
1

Remover o pé do presser
Levante o pé da prensa. Pressione a
alavanca para soltar o pé do pressor.
1 Alavanca

Colocação Pé
Abaixe o suporte do pé do presser até que
o suporte esteja acima do pino.
Pressione a alavanca.
1

O pé de prensa será definido automaticamente.

2

1 Apoio
2 Pino

Remover e Inserir O Apoio Pé

1

Levante a barra de pé do presser. Alinhe
o suporte do pé do presser com o lado
inferior esquerdo da barra. Segure o
suporte do pé da prensa e aperte o
parafuso com a chave de fenda.

2

1 Barra de pé de presser
2 Apoio Pé

Inclusão O Guia Colchado

1

Insira o guia de preenchimento na ranhura
como ilustrado. Ajuste de acordo com a
necessidade de baças, dobras, etc.

2

1 Slot
2 Guia de preenchimento
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Levantar y Inferior O Dentes Arrastar
A alavanca do dente de arrasto pode ser
vista na base na parte de trás da máquina
de costura.

Deslize a alavanca para baixo ou levante
oarrastando dentes. Quando você
começa para costurar os dentes de
arrasto subir automaticamente.

1

1 Alavanca
2 Posição baixa
3 Posição Alta

2

Nota:
Quando você terminar o trabalho, (por
exemplo, Costura Botão Bordado
Monogramas etc.) mova a alavanca para
levantar os dentes Arrastar.

3
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Tensão de rosca
-

Ajuste básico da tensão do fio: "4"

-

Para aumentar a tensão, gire o
mostrador para o próximo número. Para
reduzir a tensão, abaixe o mostrador
para o próximo número.

-

O ajuste adequado da tensão é
importante para uma boa costura.

-

Para todas as costuras
decorativasvocê sempre terá um ponto
mais agradável e menos rugas no
tecido quando a linha superior
aparecer na parte inferior do seu
tecido.

-

Não há um único ajuste de tensão
adequado para todas as funções de
Ponto e tecidos.

1

Tensão normal da rosca para costurar ponto
reto.
1
2
3
4
2

Superfície
Reverter
Linha de ponta
linha Canilla
thread

3

4

A tensão do fio é muito baixa para ser pontos
retos. Gire o mostrador para um número
maior.
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A tensão do fio é muito alta para costurar
pontos retos. Gire o mostrador para um
número mais baixo.

Tensão normal dos fios para zig zag e costura
decorativa.
A tensão correta do fio é quando um
pequeno número de rosca superior aparece
na parte inferior do tecido.
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Botões de operação

1. Botão reverso
Quando os pontos 00-05 forem selecionados, a
máquina costurará para trás em baixa velocidade
se o botão de inversão de ponto for pressionado.
A máquina costurará para a frente depois de
soltar o botão.
Quando os pontos 06-19, 29-99 são
selecionados, a máquina irá imediatamente
costurar 3 pontos de acabamento quando o
botão é pressionado e depois parado
automaticamente.

2. Botão seletor
A luz LED mudará de posição entre o número do
ponto, a largura do ponto e o modo de
comprimento do ponto.
Modo de número de pontos
Há 100 pontos para selecionar.
Para selecionar o ponto desejado (00-99) use os
botões de largura de ponto e comprimento do
ponto.
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Modo de largura de ponto
Ajuste a largura do ponto com o botão de
ajuste de largura do ponto.

Modo de comprimento de costura
Ajuste o comprimento do ponto com o botão
de ajuste do comprimento do ponto.

2.1 Botão de som
ligado/desligado do som:
Pressione o botão de som por 2 segundos e
quando ouvir o bipe da máquina curto, o som
desligará.
No Som:
Quando a máquina estiver em modo
silencioso, pressione o botão por 2 segundos
e ele fará dois bipes curtos para lembrá-lo
que osom está ligado agora.

3. Botão de ajuste de comprimento de
costura
O botão "+" "–" pode modificar os valores
costura comprimento para costurar.

4. Botão de ajuste de largura de ponto
O botão "+" "–" pode modificar os valores
costura largura para costurar.
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Gráfico de pontos
Padrão de pontos

Pontos de utilidade

Caseado

Pontos de botão
Ponto de barra

Festões

Pontos cruzados

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Largura (mm)
Carr
o
3.5
0
3.5
3.5
3.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
3.5
3.5
3.5
3.5
5.0
7.0
5.0
5.0
5.0
5.5
5.0
5.0
7.0
7.0
7.0
3.5
2.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
5.0
4.0
6.0
6.0

Manual
0.0-7.0
0.0-7.0
0.0-7.0
1.0-6.0
0.0-7.0
0.0-7.0
2.0-7.0
2.5-7.0
3.5-7.0
3.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
1.0-7.0
1.0-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
3.0-7.0
3.0-7.0
3.0-5.5
3.0-5.5
5.5-7.0
5.5-7.0
5.5-7.0
2.5-4.5
1.0-3.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
3.0-7.0
3.0-7.0
3.0-7.0
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Comprimento
(mm)
Carro Manual
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
1.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
1.0
1.0
2.5
2.5
2.5
2.0
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
––
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
2.5
1.0
1.0
1.0

0.0-4.5
0.0-4.5
1.0-3.0
1.0-3.0
1.5-3.0
0.3-1.0 1.0-4.5
0.3-1.0 1.0-4.5
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
0.5-4.5
0.5-4.5
0.5-4.5
0.5-4.5
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
––
0.5-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0

Prensa
s de
tecid
os
T
T
T
T
T
T
T
Para
T
T
T
T
F
T
F
T
T
Para
Para
Para
D
D
D
D
D
D
D
T
D
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
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Padrão de pontos

Preenchimento

Pontos decorativos

*
*

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Largura (mm)
Carr
o
3.5
3.5
3.5
4.0
7.0
5.0
6.0
5.0
7.0
7.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
5.0
7.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
5.0
7.0
7.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
7.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
5.0
7.0

Manual
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
3.0-7.0
2.5-7.0
3.0-7.0
3.0-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
3.5-7.0
3.5-7.0
2.5-7.0
3.0-7.0
2.5-7.0
3.0-7.0
2.5-7.0
3.0-7.0
2.5-7.0
3.0-7.0
2.5-7.0
3.5-7.0
3.0-7.0
3.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.0-6.0
2.0-6.0
3.0-7.0
3.0-7.0
2.5-7.0
4.0-7.0
4.0-7.0
3.0-7.0
3.0-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
3.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
3.5-7.0
5.0-7.0
2.5-7.0
3.0-7.0

Comprimento
(mm)
Carro Manual
2.5
2.5
2.5
2.0
1.5
2.0
2.0
3.0
2.0
2.5
2.5
1.5
2.5
1.5
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.5
2.0
3.0
3.0
2.0
2.0
1.0
2.5
2.5
2.0
2.0
3.0
3.0
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
3.0
1.5
2.0
2.0
2.5
2.0
2.5
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0

1.5-3.0
1.5-3.0
1.5-3.0
1.0-4.5
1.0-4.5
1.0-3.0
1.0-4.5
1.5-3.0
1.0-3.0
1.5-3.0
1.5-3.0
1.0-3.0
1.0-4.5
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-4.5
1.5-3.0
2.0-3.0
1.0-3.0
1.5-3.0
1.0-3.0
2.0-3.0
1.5-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
1.5-3.0
1.5-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
2.0-3.0
2.0-3.0
1.5-3.0
2.0-3.0
1.5-3.0
2.0-3.0
1.0-3.0
1.5-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
1.5-3.0
1.5-3.0
1.5-3.0
1.5-3.0
1.5-3.0
2.0-3.0
1.0-3.0
1.5-3.0

Prensa
s de
tecid
os
T
T
T
T
T
Para
T
Para
T
T
T
Para
T
T
T
Para
T
Para
Para
T
T
Para
Para
Para
Para
Para
T
T
T
T
Para
Para
T
Para
Para
Para
Para
Para
T
T
T
T
Para
Para
T
T
Para
T
Para

Funções
Investir

Bloqueio

* Os pontos 81 e 82 podem ser usados com a agulha "ponta de lança". O rosca automática não deve ser usado durante
o uso desta agulha.
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Seleção de pontos
Pressione o botão Seletor para definir o
modo número de ponto.

Quando o botão estiver no modo número de
ponto, pressione o botão de ajuste de
comprimento de ponto "+" ou "–" para alterar
o dígito entre 0-9.

Quando o botão estiver no modo número
de ponto, pressione o botão de ajuste de
largura de ponto "+" ou "–" para alterar o
dígito entre 0 e 9.
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Modifique o comprimento e largura do ponto
Botão de ajuste de comprimento do
ponto
Ao selecionar um ponto, a máquina definirá
automaticamente os valores de
comprimento de ponto recomendados para
exibir no visor LED.
Pressione o botão Seletor para mover-se
para a posição de comprimento do ponto.
Para um comprimento de ponto mais
curto, pressione o botão "–". Para um
comprimento de ponto maior, pressione
o botão "+".
O comprimento do ponto pode ser
ajustado entre "0.0-4.5". Certos pontos
podem ter um comprimento de ponto
limitado.
Quando o número é definido de volta ao seu
valor predeterminado,a exibição de números
piscará.

Botão de ajuste de largura do
ponto
Ao selecionar um ponto, a máquina definirá
automaticamente os valores de largura de
ponto recomendados a serem exibidos no
visor LED.
Pressione o botão Seletor para mover-se
para a posição de largura do ponto.
Para um ponto mais estreito, pressione o
botão "–". Para um ponto mais largo,
pressione o botão "+".
A largura do ponto pode ser ajustada entre
"0.0-7.0". Certos pontos podem ter uma
largura limitada de pontos.
Quando o número é definido de volta ao
seu valor padrão, a tela piscará.
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Habilidades úteis
Aqui estão várias maneiras de obter melhores resultados para seus projetos de costura. Confira
essas dicas ao costurar seus projetos.
Um pedaço de tecido de teste deve ser costurado porque, dependendo do tipo de tecido e
costura costurada, os resultados desejados podem não ser alcançados.
Para testar a costura, use um pedaço de tecido e fios que sejam os mesmos usados para o seu
projeto e verifique a tensão da rosca e o comprimento e largura do ponto.
Como os resultados variam dependendo do tipo de costura e dormência das camadas de tecido
costurado, realize a costura de teste nas mesmas condições que serão utilizadas em seu
projeto.

Cantos de costura
Pare a máquina de costura quando chegar a
um canto.
Abaixe a agulha no tecido. Levante o pé
da prensa. Use a agulha como pivô e gire
o tecido 90 graus.
Abaixe o pé da prensa e continue costurando.

Curvas de costura
Altere ligeiramente a direção de costura
para costurar ao redor da curva.

Ao costurar uma curva ao usar um ponto em
ziguezague, selecione um comprimento de
ponto mais curto para um ponto mais fino.
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Costura Tecidos Bem
Ao costurar tecidos finos, a costura pode
desalinhar ou o tecido pode não se alimentar
corretamente. Se isso ocorrer, coloque papel
fino ou material estabilizador sob o tecido e
costura junto com o tecido.

1

Quando terminar de costurar, remova qualquer
excesso de papel.
1 Material Estabilizador o Papel

Costurar tecidos grossos
O botão preto no lado direito do pé do
presser travará o pé do prensador em uma
posição horizontal se você pressioná-lo
antes de baixar o pé do pressador.
Isso garante alimentação uniforme no início
de uma costura e ajuda costurando várias
camadas de tecido, como costura sobre
as costuras de bainhas jeans.

Quando chegar ao ponto de alta espessura,
abaixe a agulha e levante o pé da prensa.
Pressione a ponta do pé do presser para a
linha horizontal e pressione o botão preto, em
seguida, baixe o pé do presser e continue
costurando.
O botão preto éliberado automaticamente
após costurar alguns pontos.

Também Cna Lugar Outro Pedaço Tecido
Com a mesma espessura na parte de trás do
Costura. Ou apoiar o pé de prensador
enquanto Costurar Para O Lado Dobrar.

1

1 Caixa o Tecido Grosso

25

v Costura Tecidos
Coloque as peças de tecido juntas, e
entãoCoisa não estendido O Tecido.
1 Regando
1

Cortar O Thread
Mova a alavanca para sua posição
mais alta, levante o pé do presser e
remova o tecido.

1

Guie os dois fios para um lado, para o
cortador de arame. Puxe os fios para
baixo para cortá-los.
1 Cortador Thread
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Ponto Direto
Estabelecer O Padrão Como Itis Amostra Em O
Figura.
Pressione o botão seletor para mover-se
para a posição de comprimento do ponto.
Para encurtar o comprimento do ponto,
pressione o botão de ajuste do
comprimento do ponto "–". Para um
comprimento de ponto mais longo,
pressione o botão de ajuste de
comprimento do ponto "+".

3.0

De um modo geral, quanto mais grosso o
tecido, linha e agulha, mais tempo deve ser
Ponto, stitch.

4.5

Para começar a costurar, ajuste a
máquina para costura reta.
Coloque o tecido sob o pé da prensa com a
borda do tecido alinhada com a linha guia de
costura desejada na placa da agulha.

Abaixe o elevador do pé da prensa e, em
seguida, pise no pedal para começar a
costurar.

27

Mudar O Posição O Agulha
Definir O Padrão Como Itis Amostra Em O
Figura.
O botão de largura do ponto é o controle para
a posição da agulha de ponto reto.
A posição predefinida é "3.5", posição
central.
Pressione o botão Seletor para mover-se
para a posição de largura do ponto.

3.5

5.0

Pressione o botão de ajuste de largura de
ponto "+", a posição da agulha se moverá para
o Direita.

7.0

Pressione o botão de ajuste de largura de
ponto "-", a posição da agulha se moverá
para a esquerda.
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Ponto
Definir O Padrão Como Itis Amostra Em O
Figura.
Pressione o botão seletor para mover-se
para a posição de largura do ponto.
A largura pode ser ajustada entre "0.0-7.0"
enquanto pressiona o botão de ajuste de
largura do ponto.
A largura pode ser reduzida nesses padrões.

Pressione o botão seletor para mover-se
para a posição de comprimento do ponto.
O comprimento pode ser ajustado entre
"0.0- 4.5" enquanto pressiona o botão de
ajuste do comprimento do ponto.
Os pontos de zig-zag geralmente são obtidos
em "2,5" ou abaixo.
Os pontos de ziguezague fechados
(articulações) são conhecidos como pontos
de cetim.
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Pontos Elástico
Use este ponto com pontos ou outros tecidos elásticos. O ponto permite que a costura se
estendam sem quebrara rosca.
Útil Para Tecidos Fácil Tecelagem. É Bem
Para Juntar Tecidos Difícil Como Denims.

1

Estes pontos podem ser usados como
pontos decorativos.
1 Ponto elástico
2 Ponto reto

2

Ponto Elástico Direto
O ponto elástico reto é usado para
adicionar reforço triplo para esticar e
costuras resistentes.

v Ponto Elástico Em Ziguezague
Ponto triplo elástico em ziguezague é
adequado para tecidos firmes, como jeans,
poplin, etc.
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Tecidos Elástico Costura y Fita Elástico
Quando a faixa elástica se prende ao punho ou cintura de uma peça de roupa, as dimensões
acabadas serão as da faixa elástica esticada. Portanto, deve-se utilizar um comprimento
adequado de fita elástica.

2.0-3.0

Ancorar a fita elástica no tecido em poucos
pontos para ter certeza de que a fita é
Colocado Uniformemente Em O Tecido.

2.5-5.0

1 Fita Elástico
2 Pino

1
2

Costura fita elástica no tecido enquanto
estica a fita para que ela tenha o mesmo
comprimento do tecido.
Enquanto puxa o tecido atrás do pé da
prensa com a mão esquerda, puxe o tecido
para o pino mais próximo da frente do pé de
prensa com a mão direita.

Nota:
Ao costurar, certifique-se de que a agulha não
toque em nenhum pino, caso contrário, a
agulha pode dobrar ou quebrar.
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Ponto Sobrecasting
Costura Pontos Sobrecasting a Que Longas Borda O Tecido Evitar Que Itis Briga.

2.0-3.0

Costura sobre-briga ao longo da borda do
tecido para que a agulha cai na borda tecido
em O Lado Direita.

2.5-5.0

1 Ponto Queda O Agulha
1
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Ponto Invisível
Seguro O Parte Inferior O Saias y Calças Com Um Bainha Invisível Este Ponto
costure com pontos invisíveis como mostrado no lado direito do tecido.

1.0-2.0

12: Bainha invisível/lingerie Para Tecidos
Empresa.
14: Baça invisível para tecidos elásticos.

2.5-4.0

Nota:

2

A prática é necessária para costurar hem
Invisível. Sempre faça um teste de
Costura Primeiro.

2

Dobre o tecido como ilustrado com o backhand
para o topo.
1

1
2
3
4
5

1

3

Reverter
5mm
Para Tecidos Pesado
Over-briga ponto
Para laços leves/medds s

Coloque o tecido sob o pé da prensa. Gire
o volante para a frente até o volanteagulha
balança completamente em direção ao
Esquerda. Você deve perfurar a dobra do
Tecido.
1 Botão
2 Guia
3 Ponto de queda de Guja

Costura lentamente, guiando o tecido
cuidadosamente ao longo da borda do
guia.

Dar O Colo Para Tecido.
1 Lado direito
2 Reverter

2

1
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Caseado
Os ilhós podem ser adaptados ao tamanho do botão.
Para tecido elástico ou tecido fino, recomenda-se usar um estabilizador para um melhor
acabamento do buraco do botão.
20: Para tecido fino ou médio
21: Para Tecido Bem o Média
22: Para tecido fino ou médio
23: Para ilhós horizontais em tecidos ásperos
24: Para ternos ou casacos
25: Para camadas grossas
26: Para jeans ou calças

Nota:
Antes de costurar uma botoeira em seu
projeto, pratique em um pedaço de resíduo
do mesmo tipo de tecido.

Marque as posições dos ilhós no tecido.
O comprimento máximo da ilhó é de 3 cm.
(diâmetro total + espessura do botão.)
O tamanho da botoeira é determinado pelo
botãoinserido na placa do botão.

Puxe a placa do suporte do botão para trás e
coloque o botão sobre ele. Empurre para trás a
placa do suporte do botão contra o botão para
segurá-lo firmemente.
Coloque o pé de prensa de ilhós.
A rosca deve passar pelo orifício no pé da
prensa e, em seguida, coloque sob o pé
da prensa.
Coloque o tecido sob o pé da prensa com o
parte frontal da marca do botoeira alinhada
Com O Linha Central Pé Botoeira.
1 Ponto Começando

1
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Selecione o ponto da botoeira. Ajuste o largura
do ponto eo comprimento do Ponto a O Largura
y Densidade Desejado.
Puxe a alavanca do ilhó todo o caminho para
baixo e coloque-a atrás do suporte no pé do
prensador de ilhós.
1 Alavanca do orifício
2 Apoio
1

2

Segure levemente a extremidade da
rosca superior e comece a costurar.

Nota:
Alimente suavemente o tecido à mão.
Antes de parar, a máquina costura
automaticamente um ponto de reforço
depois de costurar o ilhó.
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* Os ilhós são costurados da frente do pé do presser para trás, como mostrado.
20 21

22 23

24 25 26

Levante o pé da prensa e corte a rosca.
Para costurar no mesmo ilhó, levante o pé do
presser (ele voltará à sua posição original).
Depois de costurar a botoeira, levante a
alavanca todo o caminho até lá em cima.

1

1 Alavanca Botoeira

Corte o centro da botoeira tomando cuidado
para não cortar nenhum ponto de ambos os
lados. Use um pino como parada na borda do
ilhó para que ele não corte muito.

Nota:
Ao cortar o ilhó com o tearer de costura, não
coloque as mãos na abertura do corte, caso
contrário, pode ocorrer lesão.
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Ilhó em tecidos elásticos
Ao costurar ilhós em tecido elástico, coloque
rosca grossa ou cordão sob o pé de
prensador de ilhós.
Coloque o pé de prensa de ilhós. Leve as
duas extremidades do fio para a frente do
pressioná-los e inseri-los nas ranhuras, em
seguida, amarrá-los lá temporariamente.
Abaixe o pé da prensa e comece a costurar.
Defina a largura do ponto para combinar
com o diâmetro da rosca.
Uma vez que a costura esteja completa,
puxe a rosca suavemente para remover
qualquer folga e, em seguida, corte
qualquer excesso.

Nota:
Sugere-se que algo com um
material estabilizador sob o tecido.
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Ponto de garanhão de barra
O ponto de garanhão da barra é usado para reforçar pontos de estresse, como cantos de
bolso e aberturas.
Estenda a placa do titular do botão e
Ajuste a O Comprimento O Bar
Desejado.
Ajuste a largura do ponto e o comprimento
do ponto na largura desejada.
Coloque o pé de prensa de ilhós.
A rosca deve passar pelo orifício no pé da
prensa e, em seguida, coloque sob o pé
da prensa.

Coloque o tecido para que a agulha É 2
Mm Frente Onde Quero Que
comece a costurar, depois abaixe o pé da
prensa.
1 2cm
2 Ponto de partida

2

Puxe a alavanca do ilhó para baixo e coloque-a
atrás do suporte no pé do botão.
Segure levemente a extremidade da
rosca superior e comece a costurar.

Costure os pontos dos garanhões da barra.
Por exemplo, ailustração mostra o
procedimento para costurar pregos de barra
nos cantos de um bolso.

Nota:
Sugere-se que algo com um
material estabilizador sob o tecido.
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Botões de costura
Os botões podem ser costurados com a máquina de costura. Os botões podem ser costurados
com 2 ou 4 furos.

Mova a alavanca nos dentes de arrasto
para baixar os dentes.
1 Posição Baixo

Coloque o trabalho sob o pé da prensa.
Coloque o botão na posição desejada,
baixe o pé do prensador.
Ajuste a largura do ponto de acordo com a
distância entre os dois orifícios do botão.
Gire o volante para verificar se a agulha
entra nos orifícios à esquerda e à direita do
botão limpo.
Se for necessário uma haste, coloque uma
agulha na parte superior do botão e costur.
Puxe a extremidade da rosca superior para o
lado inverso do tecido e, amarrado com a
rosca do botão.

Para botões com 4 orifícios, coisa através
dos dois orifícios dianteiros primeiro, empurre
o trabalho para a frente e, em seguida, coisa
através dos dois orifícios traseiros.

Nota:
Quando o trabalho estiver feito, mova a
alavanca nos dentes de arrasto para
levantá-los.

1

1 Posição Alta
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Zíperes
Este pé de prensa pode serajustado para costurar em ambos os lados do zíper, a
borda do pé do presser guia o zíper para garantir uma colocação reto.

Atenção:
1.5-3.0

O pé de prensa do zíper deve ser usado
para costurar apenas pontos retos.
A agulha pode ser capaz de acertar o
pé da prensa e quebrar ao costurar
outros padrões.

3.5

Inclusão Um ZíperFocado

3

5

4

Coloque os lados direito do tecido juntos.
Costurem uma costura a menos de 2 cm da
borda direita da parada inferior do zíper.
Costure alguns pontos para bloquear.
Aumente o comprimento do ponto ao
máximo, ajuste a tensão abaixo de 2 e gire o
comprimento restante do tecido.

4

1

Pressione para abrir a tolerância à costura.
Coloque o zíper de frente para baixo na
tolerância de costura com os dentes contra
a linha de costura. Hilvane a fita do zíper.

1
2

1
2
3
4
5

Reverte
5mm
2cm
Pontos invertidos
Hilvanado

Coloque o pé da prensa direita no suporte ao
costurar o lado esquerdo do zíper.
Coloque o pino do pé da prensa esquerda no
suporte do pé do presser ao costurar o lado
direito do zíper.
Costur em volta do zíper.

Nota:
Ao costurar, certifique-se de que a agulha
não toque no zíper, caso contrário, a agulha
pode dobrar ou quebrar.
Retire a costura giratória e pressione.
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Inserir um zíper lateral
Coloque os lados direito do tecido juntos.
Costur uma costura a menos de 2 cm da
borda Direita Parar Inferior O Zíper.
Costure alguns pontos. Aumente o
comprimento do ponto ao máximo, ajuste a
tensão abaixo de 2 e gire o comprimento
restante do tecido.

3

5

4

Vire a tolerância de costura para a
esquerda. Gire a tolerância de costura sob
o direito de formar uma dobra de 3 mm.

1
2

1
2
3
4
5
6

6

Lado invertido
5mm
Fiação
2cm
Pontos invertidos
3mm

Coloque o lado direito do pino do pé do
presser sobre o suporte ao costurar o
lado esquerdo do zíper.
Coloque o lado esquerdo do pino do pé do
prensador no suporte do pé do presser ao
costurar o lado direito do zíper.
Costur o zíper ao pedaço de tecido com um
extra de 3 mm da base do zíper. Quando
estiver a cerca de 5 cm da extremidade do
zíper, pare a máquina de costura com a
agulha abaixada (no tecido), levante a
alavanca do pé do pressere, em seguida,
abra ozíper e continue costurando.
Gire o lado direito do tecido para fora,
costufra pela extremidade inferior e pelo
lado direito do zíper.
Pare cerca de 5 cm do topo do zíper. Retire
as costuras giratórias e abra o zíper. Costur o
resto da costura.
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Costura de festones
Use o pé de prensa feston para costurar festons e pontos decorativos.
Este pé de prensa tem um sulco na parte
fundo que permite costuras densas Passar
Livremente Por Sob.
Para adaptar o padrão feston ou decorativo,
você pode ajustar o comprimento e largura
do padrão pressionando o comprimento do
ponto e o botão de ajuste de largura.
Experimente com restos de tecido até obter o
comprimento e largura desejados.

Nota:
Ao costurar tecidos muito finos, sugere-se
costurar com um material estabilizador sob o
tecido.
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Dobras
Ideal tanto para roupas quanto para decoração de casa. Funciona melhor em tecidos finos
Mídia.

4.0

Soltar O Tensão Thread Superior Modo Queo
fio inferior está na parte inferior Material.

3.5

Costur uma única linha (ou muitas linhas) de
pontos em linha reta.
Puxe os fios inferiores para coletar o
material.
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Ponto decorativo
O ponto decorativo criado por costuras ou bordados unidos é chamado de "ninho de abelhas". É
usado para decorar a frente de blusas ou algemas. Este ponto adiciona textura e
elasticidade para o tecido.
Aumente o comprimento do ponto ao
máximo,ajustar a tensão abaixo de 2 e o
costuras espinhosas 1 cm através da área
para Fazer O Ponto.
1 1 cm
2 Regando

1

2

Nó O Tópicos a Que Longas Um Borda.
Puxe os fios para fora do mármore e
distribua-os uniformemente. Fixar os fios na
outra extremidade.
1 Tópicos O Bobina

Reduza a tensão se necessário e costure
pontos decorativos entre costuras retas.

Remova a fiação.
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Canhoto livre, bordado e monogramas
Preparação Para O Bordado y
Escrever

3.5

*

O anel de bordado não está incluído na
máquina.

Mova a alavanca para baixo para abaixar
os dentes de arrasto.
1 Posição Baixo

1

Retire o pé do presser e o suporte
do pé do prensador.
Desenhe as letras ou o deseho desejados no
superfície do tecido.
Estique o tecido no anel de bordado para
com firmeza possível.
Coloque o tecido sob a agulha. Certifiquese de que a barra do pé do presser está
em sua posição mais baixa.
Gire o volante em sua direção para
levantar a rosca do botão através do
tecido. Costure alguns pontos de fixação
no ponto de partida.
Segure o anel com o dedo indicador de
ambas as mãos enquanto pressiona o
material com o meio e terceiro dedo e segure
o lado de fora do anel com o dedo pequeno.

Nota:
Mantenha os dedos longe de peças
móveis, especialmente agulhas.
Quando o trabalho estiver feito, mova a
alavanca nos dentes de arrasto para
levantá-los.
1 Posição Alta

1
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Canhoto
Primeiro costura ao redor das bordas
do orifício (para fixar a rosca).
Trabalhando da esquerda para a direita,
costure o buraco em um movimento
constante e contínuo.
Gire o trabalho em 1/4 e costure sobre a
primeira costura movendo o trabalho mais
lento sobre o orifício para separar os fios e
não formar grandes espaços entre os fios.

Nota:
Canhotos em movimento livre são
alcançados sem o sistema de
alimentação interna da máquina de
costura. A pessoa controla o
movimento do tecido. É necessário
coordenar a velocidade de costura e o
movimento do tecido.

Bordado grátis
Costufrara o longo do contorno do design
movendo o anel de bordado. Certifique-se de
manter uma velocidade constante.

Preencha o design que funciona desde o
contorno até o interior. Mantenha os pontos
juntos.
Você vai obter pontos mais longos
movendo o aro mais rápido e pontos mais
curtos movendo o anel mais lento.
Seguro com pontos de acabamento no final do
Design.
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Escrita gratuita
Costur a velocidade constante, movendo o
anel de bordado lentamente ao longo das
letras.
Quando a carta estiver terminada, certifique-se
de pontos de reforço no final do projeto.
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Preenchimento
O recheio com algodão entre o tecido superior e inferior é chamado de "estofamento". A
camada superior é geralmente composta de múltiplas peças de tecidos com formas
geométricas unidas.

Usar O Guia Preenchimento

00 01

Coloque o guia de preenchimento no suporte
pé presser como ilustrado e estabelecido pelo
Espaço Que Quero.
3.0-4.0

3.5

Costure a primeira linha e mova-se sobre o
tecido para costurar linhas sucessivas com
o guia ao longo da linha anterior de pontos.
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Juntar O Partes Tecido
1.0-3.0

Coloque as duas peças de tecido com o lado
Direita Juntos y Costurar Com O Ponto Direto.

3.5

2

Junte as peças de tecido com uma distância
de 5mm.
Costuram com o lado do pé do presser
alinhado com a borda do tecido.
1 Reverter
2 5mm

1

1

Costuras Retalhos
Aberto O Tecido Tolerância y Imprensa Plana.
1 Reverter

1

1

Coloque o centro do pé de prensa na linha de
costura das peças de tecido unidas e costure
sobre a costura.
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Apliques
Você pode criar apliques cortando um pedaço diferente de tecido em uma forma e usandoo como uma decoração.

1.0-3.0

Corte o aplique e o design giratório no
Tecido.

3.5-5.0

Costur lentamente ao redor da borda do
desenho.

1

1 Regando

Corte o excesso de material da costura.
Certifique-se de não cortar nenhum pontos.
Remova a fiação.
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Vainicas
Costurar através de uma costura aberta é chamada de "fagoting". É usado em blusas e
roupas infantis. Este ponto é mais decorativo quando se usa fios mais grossos.
Separe as bordas dobradas das peçastecido
com uma lacuna de 4mm e alinhava em um
pedaço de papel fino ou folha estabilizadora
Solúvel Em Água.
1

1 4mm
2 Papel fino ou estabilizador solúvel em água
3 Regando

2
3

Alinhe o centro do pé de prensa com o centro
das duas peças de tecido e comece a
costurar.
Depois de costurar, retire o papel.
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Ponto Festões
O padrão de repetição de forma de onda é chamado shell feston. É usado para decorar o
pescoço de blusas e bordas de projetos de tricô.

Limitado Em Onda
Dobre o lado direito do tecido e costure ao
longo da borda.
Corte o tecido ao longo da costura
deixando uma distância de 3 mm para
vedação.
Corte entalhes em 3mm.

Gire o tecido e empurre a costura curva para
o superfície e semeá-lo.

Festão Shell
Costure ao longo da borda do tecido,
certificando-se de não costurar diretamente
na borda do tecido.
Para obter melhores resultados, aplique
amido de aerossol no tecido e pressione
com uma placa quente antes de costurar.
Corte ao longo dos pontos, tenha
cuidado para não cortar os pontos.
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Função aviso
Exibindo a mensagem de
aviso
Máquina de costura dá algum problema
A mensagem significa que o fio está torto ou
emperrado e o eixo do volante não pode ser
movido. Por favor, procure através do "Guia
de Solução de Problemas" para encontrar a
solução. Quando o problema for resolvido, a
máquina continuará a costurar.

Aviso de som bipe
-

Funciona corretamente: 1 bipe.

-

Funciona incorretamente: 3 bipes curtos.

-

Quando a máquina de costura não
puder costurar: 3 bipes curtos.

Isso significa que a rosca está torta ou
emperrada e o eixo do volante não pode
ser movido. Por favor, procure através do
"Guia de Solução de Problemas" para
encontrar a solução. Uma vez resolvido o
problema, a máquina continuará a costurar.
Coloque o mármore à esquerda
Se você pressionar qualquer botão na
máquina quando o botão estiver cheio ou
o botão estiver na posição correta, a
máquina emite 3 vezes como aviso.
Substitua o enrolador de escova à esquerda.

Nota:
Se o problema ainda não foi resolvido, entre
em contato com seu revendedor local.

Atenção:
Durante a costura, se o fio fica preso dentro
do chanceler parando o movimento de
a agulha e continuar a pressionar o controle
do pé da prensa, o interruptor de segurança
vai parar a máquina completamente. Para
reiniciar a máquina de costura, você
precisará ligar/desligar o interruptor para a
posição OFF e depois ligá-la novamente.
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Manutenção
Atenção:
Desconecte a máquina da tomada
antes da manutenção, caso contrário,
podem ocorrer ferimentos ou choque
elétrico.

Limpeza do chanceler
Se as peças de fiapos e fios se acumularem
no chanceler, isso interferirá no
funcionamento da máquina. Verifique
regularmente e limpe o mecanismo de
costura quando necessário.
Remova a agulha, calcador e suporte do pé
do prensador.
Remova a tampa da alça e o botão.
Retire os parafusos que seguram a placa
da agulha e remova a placa da agulha.
1 Capa de canela
2 Parafusos
3 Placa de agulha

Limpe os dentes de arrasto e a caixa do
botão com uma escova. Limpe-os também
usando um pano macio e seco.

Limpeza da superfície do máquina
de costura
Se a superfície da máquina de costura
estiver suja, mergulhe levemente um pano
em detergente suave, explique-o
firmemente e, em seguida, limpar a
superfície. Depois de limpar uma vez
desta maneira, limpe a superfície
novamente com um pano seco.
Não use solventes orgânicos ou
detergentes.
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Guia de solução de problemas
Antes de chamar o serviço, verifique os seguintes itens. Se o problema persistir, entre em
contato com o local de compra mais próximo ou revendedor autorizado.
Problema

Quebras
de rosca
superior

Quebra
canela

Pontos

perdidos

Causa

Solução

1. A máquina não está roscada
corretamente.

1. Re thread a máquina.

2. A tensão do fio é muito
alta.

2. Reduza a tensão do fio
(número inferior).

3. O fio é muito grosso para a
agulha.

3. Selecione uma agulha maior.

4. A agulha não está inserida
corretamente.

4. Remova e reinsera a agulha (lado
plano para trás).

5. A rosca é enrolada ao redor do
pino do suporte da bobina.

5. Retire a bobina e role a rosca
na bobina.

6. A agulha está danificada.

6. Substitua a agulha.

1. A caixa do botão não está
inserida corretamente.

1. Retire e reinserir a caixa do botão
e puxe a rosca. O processo deve
ser executado facilmente.

7

2. A caixa do botão está roscada
incorretamente.

2. Verifique a caixa do botão e o
queixo.

7

1. A agulha não está inserida
corretamente.

1. Remova e reinsera a agulha (lado
plano para trás).

11

2. A agulha está danificada.

2. Insira uma nova agulha.

11

3. Foi utilizada agulha de
tamanho incorreto.

3. Escolha uma agulha para
encaixar o fio.

12

4. O pé de prensa não está
conectado corretamente.

4. Verifique e anexe
corretamente.

14

5. A máquina não está roscada
corretamente.

5. Rearquei a máquina.

1. A agulha está danificada.

1. Insira uma nova agulha.

11

2. A agulha não está inserida
corretamente.

2. Insira a agulha corretamente
(parte traseira plana).

11

3. Tamanho incorreto da agulha para 3. Escolha uma agulha para caber
tecido.
nos fios e tecidos.

Quebras
de agulha

Referência

4. Pressione o pé errado.

4. Selecione o correto.

5. O parafuso do grampo da agulha
está solto.

5. Use a chave de fenda para apertar
o parafuso.

6. O pé de prensa usado não é
adequado para o tipo de ponto
que você deseja costurar.

6. Coloque o pé de prensa
apropriado para o tipo de
ponto que deseja costurar.

7. A tensão do fio superior é muito
alta.

7. Solte a tensão dos fios
Superior.
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8
16
12
11
8
11

8

12
11
16

Problema

Pontos
soltos

Costura é
fenda

Costurar
carranca

Padrões
distorcem
dois

A máquina
fica presa

Causa

Solução

Referência

1. A máquina não está roscada
corretamente.

1. Verifique a rosca.

2. A caixa do botão não rosca
corretamente.

2. Enrosque a caixa do botão como
ilustrado.

3. A combinação agulha/tecido
canela está errado.

3. O tamanho da agulha deve ser
adaptado ao tecido e ao fio.

12

4. A tensão do fio está errada.

4. Corrija a tensão do fio.

16

1. A agulha é muito grossa para o
tecido.

1. Selecione uma agulha mais fina.

2. O comprimento do ponto está
incorreto.

2. Reinicie o comprimento do
ponto.

3. A tensão do fio é muito
alta.

3. Reduza a tensão do fio.

1. A tensão do fio da agulha é muito
alta.

1. Reduza a tensão do fio.

2. A linha da agulha não está
roscada corretamente.

2. Rearquei a máquina.

3. A agulha é muito grossa para o
tecido ser costurado.

3. Escolha uma agulha para caber
nos fios e tecidos.

12

4. O comprimento do ponto é muito
longo para o tecido.

4. Escolha um comprimento
de ponto mais curto.

23

5. Se você estiver costurando
em tecido fino.

5. Costufrar com um material
estabilizador sob o tecido.

25

1. O pé de prensa correto não é
usado.

1. Selecione o pé de prensa
correto.

-

2. A tensão do fio da agulha é muito
alta.

2. Reduza a tensão do fio.

1. O fio está preso no
Chanceler.

Retire a rosca superior e a caixa do
botão, gire o volante para frente e
para trás e remova as raspas de
rosca.

2. Os dentes de arrasto estão
cheios de fiapos.
1. O fiapo ou óleo foi deixado no
chanceler ou na barra de
agulhas.

2. A agulha está danificada.
A máquina é
barulhento. 3. Zumbido leve vindo do motor
interno.
4. O fio está preso no
Chanceler.

5. Os dentes de arrasto estão
cheios de fiapos.

8
7

12
23
16
16
8

16
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1. Limpe o chanceler e a barra de
agulhas.

54

2. Substitua a agulha.

11

3. Normal.
Retire a rosca superior e a caixa do
botão, gire o volante para frente e
para trás e remova os restos da
rosca.
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-
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Problema

Causa
1. Fios de má qualidade.

Pontos
2. A caixa do botão está roscada
incorretamente.
irregulares,
alimentação
desigual

Solução

Referência

1. Selecione um segmento de melhor
qualidade.
2. Remova a caixa da bobina e o
rosto e reinserir corretamente.

12
7

3. O tecido se esticou.

3. Não puxe o tecido durante a
costura, deixe-o ser levado pela
máquina.

-

1. A máquina não está ligada.

1. Ligue a máquina.

3

2. O elevador de pé de prensa é

2. Abaixe o elevador do
pé da prensa.

A máquina
levantado.
de costura
não
3. A máquina não está conectada.
funciona

3. Conecte o plugue da linha de
alimentação à tomada de energia.
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