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PREPARANDO P RA COSTURAR

E.colhendo Agulhe e L1nh.

A agulha e a linha escolhidas dependem do teci
do a ser costurado, A tabela que segue é um
guia para a escolha da agulha e da linha confor
me o tecido que vai ser usado. Consulte-a antes
de iniciar qualquer costura. Certifique-se de
usar linhas do mesmo lipo e mesma grossura na
agulha e na bobina.

IMPORTANTE
Antes de ligar o terminal certifique-se que a cor
rente elétrica e a voltagem correspondem à do
motor da m áquina.

• O farolete é ligado por meio de um interruptor
colocado na s a parte superior.

• Ligue o terminal (plug) é tomada na parede.
Para fazer funcionar a máquina pressione o
pedal acelerador do controlador. Quanto
maior a pressão. mais rápida será a costura.

Nota: Seu motor é provido de duas faixas
de veloc idad es (mlnlma e máxima) indica
das no interruptor localiz ado na base do
moto r.
CUIDADO: Recomendamos desligar o terminal
(plug) da tomada ao substituir agulhas ou aces
sórios, ou quando a máquina não é usada, para
evitar que ela se movimente ao se pressionar
acidentalmente o controlador.

op

/
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AQulha "Peso 11 t ipo de tecido linha Tipo Tam.

I
2020Oellcado • tule, chill on. renda fina, organza, veludo de Linha fina de conester. nvlonI 9seda ou algod~o. ( 15 x 1)

I Poliesler misto
Leve· cambraia, orçancn,voai. taret á, crepe. veludo cc com algod ao (üno)

2020sec a, pl ásnco hno. cenrn. seda macia. palha de seda . 100% pohester
(15 x f ) 11

shanlung, br cada. I Algodao rnercenzado 50
Nylon "A" . Seda "A"

Medlo - algodão leve. hnho, mac ras, cercar. pique. Pohester misto com algod40
cn íntz ce hnho, tame. vetuco cote tê tino. veludo , cas.mi- 100% pohester 2020 14
raso viml. tecidos de veludo , lã fona, sarja. AlgOdAo mercenzado 60 (15 x l )

I Algodão 60 - Seda "A"

Medlo·pe..do • gabard ine. fweed . lona. linho ou algo - Pohsster misto com algodão
dão grosso, sana de Nomes , tecid os pera casacos . lco-I 100% pokester 2020 16dos de corunas. virut, tecidos reforçados. algo<lão cote- Algodão mercerizado grosso ( 15 x 1)
lê. tecido trama tecnaca I Algo<lão 40 a 60

P...do • tecidos para socretudo. tecidos oe estota- I Pouester misto com algodão 2020 18mento, lona grossa Algod ão mercenzaco grosso (15 x 1)I Algodão 40
o

Tecldoto (lodOll o. 11"(11) • pres nte cecorauvo em

I
Seda "O" •• • 2020 18costura reta em relevo. (zill -zag de casa) ( 15 x 1)

Malh• • , lecldo . 11110 el.nc. e eláellcOll - malnas du -
Pohester misto com algodã o

100% pouester 2045
pias, metnas tecnadas. spancex, IrlcO de nylon . IricO Nylon "A" Ponta Redonda 14
oíe do, lersey. peiucre aveludada . veludo tipo elanca . Algodão mercenzado 50 (Faixa Amarela)

Seda "A"

. I Poliester misto com algodão I
Couro• • cam urça. pel ica. bezerro. cour Oe lombo, 100% poüester 11
couro de gambo. cabnta. couro verniz. cobra. cou ros I Algodão mercerlzado 50 2020 14
tcrracos, cou ros sinlét 'cos, Nylon "A" ( 15 x 1)

-, Seda "A" i 16
-. , Use com hnha oe algodão mercenzaco , seda "A" OU ouester na o ema
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IMPORTANTE: A máqu ina SINGER' fo i projetada para se ooter o melhor resultado
co m agulhas SINGER· . Vocá deve segu ir as recame ndaçôes contidas n ste llvreto
E' nos enve lopes de agu lhas. para usar o tipo e tamanho corretos de ag ulha
para cad a tipo de teci do.

Subatltulndo P Calc.dor

TroeJlndo Agulha

Remover

Enchendo Bcblna
1. t.evame o pé calc aóor e gire o volante até que a agu lha esteja em SUa pos ição

mais alta .
2. Afrouxe o iso lador do vo lante. girando-o em sua dlreçãô com a mão dire ita,

enquanto segura o volante com a mão esquerda.
3. Ab ra a chapa co rred iça e remova a bobina.



Enchendo a Bobina (contlnu çio) 4

4. Coloque o retroz ou carretel no pino. sobre o
feltro. Passe a linna em volta d gUia-fio e
pelo furo da bob ina (de dentro para fora).

5. Colo ue a bob ina no eixo do enchedor e
mova a alavanca para a direita.

6. Segure a ponta da linha e acione a máquina.
Após algumas voltas da bobina, corte a ponta
da linha.

7. Quando enrolar a quantidade necessária de
linha. pare a máquina e corte a linha do caro
retel ou retroz. (O enchimento cessará quan
do a bobina estiver lotalmente cheia).

8. Mova a alavanca do enchedor para a esquer
da e retire a bobina cheia.

9. Segure o volante e aperte o botão isolador.

COLOCANDO A BOBINA NA CAIXADE BOBINA

1. Coloque a bobina em sua caixa. observando
o sentido de enrolamento da linha conforme
indica a figura.

B

3. Puxe cerca de 10 cm de linha diagonalmente
para trás.

2. Passe a linha no rasgo A existente sob a mola
de tensão da caixa de bobina e puxe para
trás, passando pelo rasgo B.

4. Feche a chapa corrediça , deixand o a linha
no rasgo entre a chapa corrediça e'a chapa
de agulha.
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2. Connnue girando o volante até que a agulha
suba. e com uma laçada traga a linha de bai
xo para cima.

3. Passe a linha por tocos os pontos indicados.
4. Enfie a linha na agulha da frente para trás.
5. Puxe cerca de 10 cm de linha pelo orillcio da

agulha.

Puxando a Linha da Bobina

/

1"

/.-~
I

(
1. Com a mão esquerda segure levemente a li

nha de cima. e com a mão direua gire o vo
lante devagar, para a frente. até que a agulha
entre na chapa dos dentes.

Enfi ndo Llnh da Agulha

1. Gire o volante até que o estica- fio esteja em
seu ponto mais alto.

2. Coloque o carretel ou retr ós no pino.

--~~~~

3. Puxe a laçada com os dedos até que a extre
midade livre da linha apareça sobre a chapa
dos dentes.

4. Coloque ambas as linhas debaixo do pé cal
cador. diagonalmente para trás,
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COllur em R troc 110

Costura r para
a Frente

Costurar para Trás

I

Para Aumentar o Para Diminuir o

Compri~~ : .~e""

. - ~ .

;1(J1
, ,~ :::::#~80~O de

retrocesso

Alultando o Comprimento do Ponto

Os números de 1 a 4 representam o comprimen
to de cada ponto em miifmetros. Quanto maior é
o número , maior é o comprimento do ponto , Os
ponto s mais curtos são indicados para tecidos
mais finos e os pontos mais longos para os teci
dos mais grossos. A região MICRO é usada para
costura acetinada.

Alultando oDiai

• Gire o dial de modo que o comprimento de
sejado esteja posicionado abaixo do slmb o
lo

• Para encurtar os pontos. gire o dlal para um
número menor.

• Para encompndar os pontos, gire o dlal para
um número maior.

Para Aumentar a
Pressão

Para diminuir a
Pressão

AJultando Pr..üo do Pé Calcador

O Disco Regulado r da Pressão regula a pressão
exerc ida pelo pé calcador sobre o tecido. I: mui
to Importante manter uma pressão correta sobre
o tecido para que possa ser movimentado uni
formemente pelos dentes unpelentes.
• Ab Ix. o pé calcador antes de regular a

pressão.
• Par aumentar a pre..ao gire o disco para

números maiores (para tecidos grossos).
• Para diminuir a pr••üo gire o disco para

números menores (para tecidos leves).
• P ra c rzlr gire o disco para a posição O



AJultando 11 Tenalo d. L1n da Agullul

o Indicador Regulador de Tensão indica o grau
de tensão na linha do carretel e permite ajusta-lo
corretamente para qualquer costura , de acordo
com a linha e o tecido usados. Os números do
indicador eliminam qualquer dificuldade em re
tornar a uma ajustagem anterior.

Um ajuste incorreto da tensão poderá enfraque
cer a costura funcional ou prejudicar a costura
ornamenta l.

Para costura funcionai faça uma experiênc ia em
uma amostra de tecido usando uma tensão rné
dia na linha do carretel (indicada pelo n° 4). Se
os pontos parecem frouxos aumente a tensão.
Se o tecido ficar enrugado . diminua a tensão.

CERZIDO

• Ajuste a máquina para costura reta conforme
instruçOes a paçlna 8.

• Ajuste o comprimento do ponto entre 1.5 e
2,5 mm.

• Ajuste a pressão do calcador em O.
Coloque o tecido sob o pé calcador , abaixe-o
e comece a costurar movimentando o tecido
para a frente e para trás até cob rir toda a área,

7

Multa Tensão

",. ",. '

------:::~
",..",."" Tensa Correta

",.

Indlc. dor d. Tenllo
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COSTURA RETA

AJust ndo a Largura do Ponto

• Posicione o setetor d largura do ponto á es
que rda ( i costura reta).

Ajustando a Pos iç ão da Agulha

• Ajuste o seletor de posição da agulha aoJ. (
centro).

LJ..l---0------ -- ---
CUIDADO: Assegure-se que a agulha esteja
fora do tecido antes de mover os seletores.

COSTURA ZIG ·ZAG

AJUSTANDO OS SELETORES

Posição da Agulho

O seleto de osicáo da agulha e .!., coloca
os pontos no centro.
Os aJustesJ.e.'.colocam os pontos à esquer
ca ou á direita, quando a largura é menor que a
máxima .
A posição centralJ. preferid a.
As posições esquerda e direi a são usadas so
mente em trabalhos especiars.como para azer
casas

Largur a dos Pontos

A largura d l lg-zag aumenta à medida que o
se etor ceshza para a direita São ndicad as 4
posições , porém as posições intermediarias po 
derão também ser usadas

LJ..l---0------ -----
Centro

LJ.



Tensão da Linha para COltura Zig-Zag

Antes de fazer a costura zig-zag faça uma amos
tra com o tecido e a linha que você pretende
usar, de modo a ajustar corretamente a tensão
da linha da agulha. Os pontos não devem estar
trouxos sobre o tecido nem franzir o lecldo. Se
os pontos estiverem frouxos aumente a tensão
da linha, se o tecido estiver franzindo diminu a a
tensão da linha.

Comprimento do Ponto

Oualquer comprimento do ponto de 1 a 4 resul
tara numa costura aberta, qualquer que seja o
trpo do ponto escolhido . Ouanto maior o comprr
monto do ponto, mais aberta seráa costura zig
zag.

A região MICRO, entre Oe 1, é usada para ajuste
fino da costura zig-zag acetinada

9

MUita Tensão

Mantendo a Costura m Linha Rela

Para manter a costura em linha reta, use uma
das linhas de referência gravadas na chapa de
agulha . Os números indicam a distância em oi
tavos de polegada. Se ocê quiser a linha de
costura a 5/8 de polegada da borda do tecido,
alinhe o tecido com a linha de referência de nu
mero 5 Note que a linha de referência de núme
ro 5 se estende sobre a hapa corrediça. Linha de Costura-s- : -%"



CASAS

• Largura do Ponto (veia üustra çêc)

• Posic ão da Agulha . J..
• Comprimento do Ponto: MICRO

Para melhores resultados use o Pé Calcador de
Uso Espec ial n° 171498. que pode ser compra
do nas Lojas SINGE

---- -- - -

l a

3 2

4

4

B}
A CB

C~
D

1. Costura Lateral: Posicione a agulha na posi
ção A. Abaixe o Pé Ca cador e cost ure até a
extrem idade da marcaç ão. Gire o volan te até
que a agulha penetr na posiç ão B. Levante
o Pé Calcador e dê meia volta do material
usando a agulh a como eixo. Aba ixe o Pé Cal
cador. Faça um ponto sem alterar a largura
do conto. levando a agulha ao ponto C.

2
~ ~ :;-- -- ----

D

E

3. Costura Lateral: Reajuste a largura do ponto
para cos tura lateral. Complete o trabalho até
o ponto E Deixe a agulha no material .

2. rremate: Ajuste a largura do ponto para ar
remates e raça cerca de 6 pontos. Gire o vo
lante até que a agulha peneire na posição O

4

E~
F

4. Arremate Fln I: Ajuste a largura do pont
para arremates e laç a cerc a de 6 pontos ter
minando no ponto F.
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CUIDADO COM U MAQU INA D COS
TURA
CUIDADO: Antes de li mpar sua máquina
de costura , sempre desligue-a da tomada
de corren te.
A frequência com que você necessua rá timpar e
lub rificar sua máq uina de costur depende ca
frequência de uso.

Quando fiap os começarem a se acu mular, lim pe
e luuríflque os pontos indicados.

Para melhores resu ltados use óleo SINGER , que
é especialmente preprado e não pro duz resl
duos pre jud iciais à sua máquina.

Periód icamente, limpe e lubrifique todas as par 
tes móveis de sua maquina, para assegurar sua 
viaade de movimento e proteção con tra desgas 
te excessivo. Coloque uma gota de óleo em
cada pon to onde um peça desl isa sob re outra ,
Para Identificar os pontos a lubrificar, remova as
tamp as e gire lentamen te o volant e, observando
o mov imento das peças .

Limpe

Parafusos ~,

/ ~- '------
-~----=~

F-'

óleo

ó leoZ-

,-

SubatllulçAo d LAmp da do Farolete

CUIDA DO: Desligue a tomada de parede
antes de ret irar a lâmpada velha,
Levenl a concha do F rolete
RemoçA0 da Ump d
Comprima a lâm pada no soquete e, ao mesmo
tempo, glre-a no sent ido indicado para sol tar o
pinto da lâmpada (não tente dese nroscar a lârn
oada ).
Colocaç o da Lampad
Comprima a nova lâmpada de maneira que o
pino entre na ranhu ra do sup orte , e gire na di re
cão Indi cada pa ra prender a lâmpada na pos i
ção.



Remoção e Monlag
12

d C xa de Bobina

1. Gire o volante em sua direção para
levantar a agulha.

2. Abra a chapa corrediça, remova a cha 
pa de agulha e a bobina.

3. Com uma chave de fenda gire para
traz o prendedor da caixa de bobina,
conforme Ilustração.

4 . Para remover a Caixa de Bobina:
• Empurre-a para traz, levante-a e re

mova.

Remoçio da Chapa de Agulhe
• Abra a chapa corred iça, e com o

polegar levante a extremidade
direita da Chapa dos Dentes e
remova-a puxando para a direi
ta.
Co locaçio de Chep d gu -
lhe

• Enfie a Chapa dos Dentes esse
jada sob o prisioneiro da esquer
da emp urrando-a CUidadosa
mente e aperte-a para baixo até
que se encaixe no pinto da direl
la.

5. Para montar a Caixa de Bobina:
• Guie a ponta do garfo da caixa sob

o Imp elente.
• Deslize a caixa para frente encaixan

do a parte frontal por baixo da placa
posiclonadora, co nforme Ilust ração.

• Gire o prendedor para frente pa ra
manter a caixa de bobina na sua
posição.

6. Co loque a bobina, a chapa de agul
e feche a ch apa co rredi ça .

Impetente

Jb-~

Pl aca Pos lclonadora

Se N cellÍlrJo R co loc r e Ch ep Corr dlça

• Levante o Pé Calcador e assegure-se que a
agulha está em sua posiçã o mais alta.

• Coloque a chapa corrediça em seu encaixe,
porém recuada de modo a não cobrir a mola
r tentora, conforme ilustra a figura.

• Com uma pequena chave de fenda levante,
uma de cada vez, as extremidades da mola
retentora e encaixe-as na ranhura existente
na face inferior da chapa corrediça.

• Cuidadosamente puxe a chapa corrediç a em
sua dlrecão.



NO BR SILIMPAES

,

lnalur proles ra

RTIFICADO DO C O DE MANEJO

NOME ~ N."

.IDATA

SI NGER-
CERTIFICADO DE GARANTIA PARA

MAQUIN DE COSTURA

A SINGER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTOA. assegura ao
proprletárlo-consurnldor da máqulne d costura, gnranlla contra qualquer
d fello de malerlal (excetuando-ee as agulhas e támpedas) ou de fabrI
cação que nel se apresentar, pelo praz d eis meses, contado partir
da data da ermssão da r pectlva nol fiscal, de venda ao primeiro
comprador, observado o que Se 5 Que:
1. A SINGER restringe a su sponsabllld de o conserto de peça com

d leito de tabrlcaç o o ua su stltulç o por novas. gratullame e
durante a vigência das a garanti . Havendo despesas de tran porte de
máquln d costura o emoção do técntco, 88 as correrão por
con a e n co do m dor.

2. A SINGER declara 9 r n la nula e sem elello se lor constatado qu
rnáqu ína abaixo es e lflcada sofreu qualquer dano provocado pelo

comprador ou por oente. queda ou ncbservãncla de Ins ruções
contidas no Manu I, do desgas e natural, ou ainda sinais de
haver sido vlol da, ai u consertada por passo n o autortza-
das pela SINGER.

3. Nas localidades I
manlém CENTI1O~clE!

aprendizado d ma jo Inteiramente grétls, pois a SINGER nAo assuma
responsebluda es p tenor pelo U50 Inde Ido da méquina.
O presen e Cer do d Garantia só t ré v IIdade quando presen-
lado [untamente " Nota FI ai de Compra no alo de Inscrição
no CURSO DE MA O quando da viaI a do mecânico SINGER.

5. Ao se dirigir ao CUR E ANE • leve consigo lO IIvrelo de
Instruções.
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