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Para Territ6rios Europeus

•
Este produto não provoca interferência no

Rádio e Televisão, de conformidade com as
exigência!>' da CI5PR, Comissão Eletrotécnica
Internacional.

C aro Consumidor

para futura referência recomendamos registrar o
número de série da sua máquina de costura no
espaço reservado.

Para localizar
o número de
série na
máquina ,
observe a
i Iustração.
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1. Conheça sua
Máquina deCostura

Peças Principais

1. Porta Carretel

2. Guia-linha

3. Tensor do Enchedor de bobina

4. Estica-fio

5. Regulador da Tensão

6. Tampa Frontal

7. Levantador do Pé Calcador

8. Cortador de Linha

E1. Parafuso do Pé Calcador

10. Pé Calcador

11. Guias da Linha

12.lmpelentes

13. Chapa de Agulha

14. Chapa Corrediça

15. Caixa de Bobina

16. Bobina

17. Fixador da Agulha

18. Conexões Elétri-:as e Controlador

19. Volante Manual

20. Botão do Volante

21. Seletor da largura do Ponto

22. Seletor de Posição da Agulha

23. Seletor do Compr imento do Ponto

24. Botão para Costura em Retrocesso

25. Enchedor de Bobina

26. Regulador da Pressão do Calcador.



Acessórios

Os acessórios que acompanham sua máquina
possibilitam fazer facilmente vários tipos de
costura. Alguns não estão contidos em sua cai
xa de acessórios, porém encontram-se à venda
no seu centro de costura .

1. Bobinas Transparentes (NC! 172336)
2. Agulhas

CAT 2020 - para costuras comuns
CAT 2045 - para costuras em malhas e
tecidos elást icos
CAT 2028*· para costura dupla (B)
CAT 2025· - para costura dupla IA)

3. Pregador de Botões segura f irmemente bo
tões planos para costurá-los.

4. Pé Calcador para Zipers para pregar zipers
e costuras acordoadas.

5. Guia para Bainha invislvel usado com o pé
calcador de uso geral para posicionar e
guiar bai nhas.

6. Chapa de Agulha e Pé Calcador para Costu
ra Reta recomendados para Costuras em te
cidos delicados.

7 . Pé Calcador de uso Especia I usado para to
do tipo de costura decorativa.

8. Cobertura dos Impelentes usada para pre
gar botões, cerzir e costura com movimen
to livre.

·ATENÇÃO: Use estas agulhas duplas somen
te com a chapa de agulha e pé calcador de uso
geral ou especial. Não use nenhum outro
acessório com estas agulhas, pois poderá que
brá-Ias.

1

3 4

Para assegurar a você os mais modernos- equi
pamentos de costura, o fabricante se reserva o
direito de alterar a aparência, mecanismos ou
acessórios desta máquina, sempre que julgar
necessário.

6
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9. Chapa de Agulha e Pê Calcador de uso
geral colocad05 em sua máquina . Usados
para costura Zig-Zag .

10. Porta Carretel usado para cost ura com
agulha dupla.

11. Pincel para limpeza da máquina.

12. Frasco de 61eo para lub rificar a máqu ina.

13. Prendedor de Carretel para prender
carreteis ou retroses de d iâmetro pequeno.

9

Disco Padrão de Costura

Os seguintes discos estão inclufdos no seu jogo de
acessórios. As informações para aplicaçlio destes
padrões estão contidas nas páginas 17 e 18 . 10 11 12

Oisco 1 - Zig·zag Simples
Imontado na mãquinal.

Disco 2 - Multi Zig-Zag.
Disco 5 - Ponto Seta.
Disco 6· Ponto Dominõ.
Disco 12 . Muralha de Trõ ia.
Disco 13 · Ponto Diamante
Disco 27 . Ponto Fagote
Disco 37 . Ponto Alpino lsemi-elãsticol.
Disco 350 . Ponto Invisivel.
Disco 351 . Ponto Crescente.
Disco 352 . Ponto Escalope Fechado.

0)@@
13 1 2

@@)@
5 6 12

@@@
13 27 37

@@@
350 351 352

3



2. Preparativos
para costurar

Escolha e Substituição
dosAcessórios
CUIDADO· Retire a tomada de força da
parede antes de trocar agulhas. pé calcador ou
chapa de agulha ou ainda, quando não usar a
máquina. Isto eliminará o risco de acidente. se
o controlador for pressionado.

Substituição do Pé
Calcador

• Gire o volante em sua direção até que a
agulha esteja em sua posição mais alta.

• Levante o pé calcador.

1. Pressione a ponta da sapatilha para cima
até que se solte da haste.

2 . Posicione a nova sapatilha debaixo da haste
A. Abaixe a barra de pressão de modo que

o encaixe da haste esteja alinhado com o pino
da sapatilha.

1

3. Pressione para baixo o parafuso do pé
calcador até que se encaixe na sapatilha .

4
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Remoção e montagem
do Pregador de Bot6es

• Gire o volante em sua direção até que a
agulha esteja em sua posição mais alta .

• Levante a barra de pressão.

• Afrouxe o parafuso A e remova a haste B
girando·a para a direita.

• Para recolocar o acessório, enganche-o em
volta da barra de pressão e aperte o
parafuso.

NOTA: Para afrouxar e aperta r firmemente o
parafuso do pé calcador, use uma moeda.

Montagem do Guia para
Costura Invisível

• Levante a barra de pressão , afrouxe o
parafuso e int roduza o gu ia entre o
parafuso e a haste do pé calcador .

• Anegure-se de que a ponta do gu ia não
toque na chapa corrediça e nem no pé
calcado r.

• Aperte o parafuso com uma moeda.



Substituição da Chapa
de Agulha
NOTA: Se a bobina conter linha, retire-a

para evitar que a linha se prenda quando re
colocar a chapa de agulha.

• Gire o volante em sua direção até que a
agulha esteja em sua posição mais alta.

• Levante o pé calcador.

• Abra a chapa corradiça. Levante o canto di
reito da chapa de agulha e deslize-a para a
direita.

• Recoloque a chapa de agulha sob o prende
dor A, empurre-a firmemente para a esquer
da e pressione-a para baixo até que se encai
xe no pino da direita.

• Feche a chapa corred iça.

Montagem da Cobertura
dos Impelentes

• Gire o volante em suadireção até que a agu
lha esteja em sua posição mais alta.

• Levante o pé calcador, abra a chapa corredi
ça e coloque achapade agulha de uso geral.

• Deslize a cobertura dos impelentes sobre a
chapa pressionando os dois pinos sobre os
furos B e C até que se encaixem. Feche a
chapa corrediça.

• Para reti-á-Ia. abra a chapa corrediça, levante
a parte frontal da cobertura e remova-a.

Substituição da Agulha

• Leve a agulha a sua posição mais alta. Afrou
xe o parafuso fixador D e remova a agulha.

• Introduza a agulha no prendedor E com a
parte chata voltada para trás e o canal com
prido para a frente.

• Aperte o parafuso fixador.

6
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Táboa de tecidos,
fios e agulhas

A agulha e a linha que você
escolherá dependerão do teci 
do que está sendo costurado.
A tabela abaixo é um guia prá
tico para a escolha de agulha e
de linha. Consulte-a antes de
começar um trabalho de costu
ra. Assegure-se de usar o mes
mo tamanho e t ipo de linha
em ambas, a agulha e a bobina.

Os tecidos abaixo podem ser de qualquer tipo
de fibra: algodão , linho, seda, lã, sintético, Agulha
raion, misto. Estão listados conforme o peso.

Tecido Linha Tipo Ta II18nho

Leve Cambraia Poliester + Algodão 2020 11/80
Chiffon 100% Poliester
Crepe tMercerizada 60 .

Médio Linho Poliester + Algodão 2020 14190
Perca I 100% Poliester
Piqué Nylon
Casemira t Mercerizada 50
Faile
Veludo

Médio Gabardine Poliester + Algodão 2020 16/1 ()()
Pesado Tweed 100% Poliester

Lona t Mercerizada 40

Brim
Sarja
Catelê 2020 18/110

Malhas Malhas fechadas Poliester + Algodão Ponta esférica 2045
Malhas duplas Poliester Tamanho 11/80, 14190,
Jersey Nylon 16/100
Tricot

t Não recomendamos para tecidos elásticos.
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Funcionamento da
Máquina
Conectando a máquina
Antes de ligar a tomada elétrica. verifique se a vol
tagem e a corrente correspondam à indicada na eti
queta A do motor.

o cordão do seu controlador está ligado diretamen
te no motor: simp lesmente ligue o plug B na toma
da de força.

CUIDADO: Desligue o plug B da tomada de força
sempre que precisar trocar agulha, pé-calcado r ou
chapa de agulha ou ainda quando não usar sua má
quina. Isto eliminará a possibilidade de funcionar a
máquina acidentalmente.

O seu motor possui um interruptor; pressione-o pa
ra acender a luz e acionar a máquina simultanea
mente.

Para acionar a máquina e controlar a velocidade,
pressione o pedal do controlador C. Quanto maior
for a pressão mais rápida será a costura. Para pa 
rar a máqu ina tire o pé do cont rolador.

CUIDADO: Devido ao movimento de subida e des
cida da agulha, você deve trabalhar cuidadosamente,
observando sempre a área do trabalho enquanto
costura.

8
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A Linhada Bobina
Enchimento da Bobina

Preparação
1. Levante o p4! calcador e gire o volante em

sua direção até que a agulha esteja em sua

posição mais alta.

2: Afrouxe o isolador A do volante. girando

com a mio direita enquanto segura o volan

te com a mão esquerda.

3. Coloque o carratel ou ratr6s de linha no
porte-carretel, com o corte B existente na

flange voltado para a direita (se for
necessário rasgue o papel na extremidade do
carretel}.

• Coloque o prendedor do carretel C no porta
carretel e pressione-o firmemente contra o
carretel de linha.

Enchimento

----=:.
I

2

• Passe a linha pelo guia-fio D e levante a so

bre-tampa.

• Passe a linha ao redor do disco tensor E.

conforme ilustrado e pelo pequeno furo na

flange da bobina de dentro para fora.

• Coloque a bobina no eixo do enchedor F e

mova-o para a direita.

• Segure a extremidade da linha e acione a

máqu ina. Cone a extremidade da linha após

algumas voltas .

• Quando tiver enrolado a quant idade da linha

necessária (o enchimento cessará quando a

bobina estiver cheia). pare a máquina e cone

a linha.

• Mova o enchedor para a esquerda e retire a

bobina cheia.

• Segure o vo lante e aperte o botão isolador
A.

3

D~
~\~\ ~
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Enflamento da Caixa
de Bobina

1. Coloque a bob ina na caixa observando o

sentido do enrolamento da linha, conforme

indica a figura.

2. Passe a linha pela rasgo A. escorregue-a para

a esquerda e para dentro do rasgo B.

3. Puxe uns 10 cm de linha d iagonalmente para

trás , passando por cima da bobina.

4. Feche a chapa corrediça, de ixando o pedaço

de linha para fora da máquina .

10



Enfiamento da Máquina

• Coloque o carretel ou retrós de linha no
porta-carretel .

• Levante o pé ca lcador para aliv iar a tensão

da linha.

• Leve o estica-fio à sua posição mais alta, g i

rando o volante em sua d ireção.

• Passe a linha pelo guia-fio 1.

• Segure a linha oom ambas as mãos , deslize-a

para dentro do guia·fio 2.

• Com a mão direita apoiada sobre o carretel,

passe a linha pela tensão 3. Desl ize-a sobre a

placa de metal para dentro dos discos de

tensão. Passe a linha por deba ixo do meca

nismo P. da mola . Puxe-a firmemente para

cima e para a d ire ita.

• Deslize a linha para dentro do olho do esti

ca-fio 4. conforme ilustrado.

• Passe a linha pe los guias 5 e 6 , guiando-a por
trás de cada guia e para a direita.

• Passe a linha pelo rasgo 7. Enfie a agulha 8

pela frente, puxando uns 10 cms. (4 polega

das) de linha através do olho da agulha.

t~
. . . . --- -_. .. . - - -- - -

~
-_ _-- --_ .
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Como Levantar a Linha
da Bobina

Agora que você já colocou a bobina no lugar e

também enf iou a linha na agulha. você precisará

puxar a linha da bobina pela abertura da chapa

de agulha.

1. Com a mão esquerda segure levemente a li

nha de cima. e com a mão dire ita , gire o

volante devagar. para a frente.a i éque a aqu 

lha entre na chapa de agulha .

2. Continue girando o volante até que a agulha

suba e com uma laçada, traga a linha de

ba ixo para cima .

3. Puxe a laçada com os dedos até que a extre

midade livre da linha apareça sobre a chapa

qe agulha.

4. Coloque ambas as linhas debaixo do pé cal

cador , diagonalmente para a d ireita.

y
V-~
. ~-

11
I
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3. Costura reta

Seletor da largurado
ponto
Antes de mover os seletores para ajustar sua
rréquina para costura reta, gire o volante em
sua dir ção até que a agulha esteja acima da
chapa de agulha,
Para costura reta, o seletor dave ser ajustado

somente em i
eletor ... pO lç - O da

agulha
o letor da posição da agulha ajusta a agulha
nas posiç15es querda ( lo I, centro ( ~

ou d ireita (.t I.

o ind'icador do comprimento do pont o é nume
rado de O 8 4. Os números mais baixos, signifi
cam pontos ma il curtos. Os pont os mais curtos
são OI melhores para cost uras em tecidos leves;
os mais comp ridos são para costuras em tecidos
pesados. Para ajusta r o ccrnpelmento do ponto
em. SUII costura, gir o dlal de maneira que o
ponto desejado fique alinhado com o s(mbolo
( -. 1.

e Para d iminu ir o comprimento do ponte, gire
o dia ! em direção a um número mais ba ixo.

• ra aume ntar o com primento do ponto , gi.
re o dial em direção a um número mais a lto .

rII Co Urll em r~roce~. pressione o botão
localizado no centro do dia l, mantenha-o pres
sionado até completa r a costura, então Iibere-.
O botão de ret rocesso pode ser usado mesmo
qUllndo a máquina estiver em movimento.

,
c.
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• Para aumentar a tensão gire o dial para um
número maior.

o ind icador de tensão regula a quantidade de

t ensão sobre a linha da agulha e permite que

voc ê escolha a tensão correta para o seu tecido

e linha. Os números do indicador eliminam

qualquer dificuldade em retornar a um ajuste
anter ior.

1-__.. - - - -\

..
-'0,

"-_ .
m ~~~-\

o da

Uma tensão correta é importante porque muita

ou pouca tensão poderá enfraq uecer sua costura

ou prejud icar a costura orna me nta I. Para deter

m inar a tensão correta . faça um teste em uma

amost ra do seu tecido. Se os pontos est iverem

frouxos , aumente a tensão. Se o tecido ficar

franzido , diminua a tensão.

Como R gul r Ten
Linh da A ulh

• Para diminuir a tensão, gire o dial para um
número menor.

Como Re ui r Pr ssão
do P Calcador
O d ial de pressão regula a pressão exercida pela

sapati lha sobre o tecido . A pressão correta é

muito importante para que o tecido possa ser

movimentado suave e uniformemente pelos

dentes impe le nt es. sem dan ificar-se.

• Para aumentar a pressão, gire o dial para nú 
meros maiores. Tecidos pesados e ásperos re

querem maiores pressões.

• Para diminuir a pressão, gire o dial para nú 
meros me nores, Tecidos leves ou macios

(ve lud o) requerem pressões menores,

• Para cerzir , gire o dial para a posição O.

14



Costura de Ziper

A maneira de se pregar zíper dependerá do tipo

de vestimenta e do local onde se quer pregá-lo.

Com o pé calcador ajustável, você achará fácil

fazer linha de costura uniforme bem próximo

ao ziper. Para instruções sobre a montagem do

pé calcador, veja a página 4.

• Posição da Agulha: !.~.\
• Largura do Ponto: li I ~ ~ ~
• Comprimento do Ponto: conforme tecido

• Chapa de Agulha: uso geral

• Pé calcador: Ziper

• Velocidade: MIN.

o pé ca lcador para ziper pode ser usado à

direita ou à esquerda da agulha, dependendo de

onde estiverem localizados os dentes do ziper.

Ajustando o Pé Calcador

Quando o ziper estiver à direita da agulha:

A. Encaixe o lado direito do pé calcador na

haste (a agulha penetrará na fenda direita do

A B

pé).

Quando o zíper estiver à esquerda da agulha:

B. Encaixe o lado esquerdo do pé calcador na

haste (a agulha penetrará na fenda esquerda

do pé)

15
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4. Co tura Zig- 9
imple

Ajustedos Se/etores

Inicie colocando em sua máquina o disco pa

drão 1, conforme instruções na próxima pág ina.

Ant es de mover qualquer seletor, certif ique-se

de q ue a agulha esteja fora do tecido.

,
c.

, ,.. ~
o iç od

A maioria das costuras em Zig-Zag será feita

com 11agulha n poslçiio do centro. ~

As posições ~ esq uerda e J direita são usa

das para cost uras parti cu larmente especia is.

L ur o onto
Para se produzir u costura Zig-Zag simples

ou decorat iva,mova o seletor desde a posição

para costura,reta para qualquer das Outras qua

t ro posições.

Na medida em que avançar o seletor para a d i

reita mais largo será o Zig-Zag.

Qualquer posição desci 1 atá 4 no di I de ajuste

do comprimento do ponto, lhe dará um Zig·Zag

ab rto.

Quanto mais alto for o número mais aberto ou

separado será o ponto Zig-Zag.

A área emre Oe 1 no d ial , se usa para prod uzir

uma COstura de realce ou acet inad .

torimCo
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5. Costura com
Disco Padrão

Escolhendo um Ponto
Sua máquina de costura contém onze discos

que permitirão uma variedade de modelos de

pontos, simplesmente colocando o disco com o

padrão desejado.

Cada disco é numerado e t raz o t ipo de ponto

impresso em uma das faces para facil itar o seu

reconhecimento.

Escolha um ponto que melho r se adapta a sua

costura. Para informações sobre o uso dos t ipos

de pontos veja a próxima página .

Substituindo os Discos

1. Mova o seletor da largura do ponto para a

posição de costura reta.

2

2. Levante a sobre-tampa A puxe para cima o

extrato r B do d isco.

3. Remova o disco da máquina .

4. Para montar um outro disco . a face que con

tém o número gravado deve esta r voltada

para cima e o rasgo no centro do d isco deve- 3
rá estar alinhado com a trava C sobre o

prendedor D.

• Pressione firmemente o d isco, para ba ixo.

• O d isco se encaixará em seu lugar se estiver

posicionado ccrrreta me nte .

4
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Tabela Padrão de
Pontos

1. Ponto Zig-Zag Simples: usado para costura

de uso geral, presilhas , costuras de

acabamento . bordado e appl iquê.

2. Multi·Ponto Zig-Zag: usado para remendar,

unir e reforçar sem forro e é idaal para

pras ilha.
2

IWuuuuuuauuuauuuuu",, ,n,"""nt"""""nunft
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5. Ponto Seta: combina beleza e utilidade. A

seta ind ividualmen te aplicada aumenta a

resistência da costura. Use-a nos cantos do

bolso, em lugar de presilhas.

6. Ponto Dominó: Ideal para acolchoar e unir

pedaços de tecido com uma aparência de

ponto decorativo.

12.Ponto Muralha de Tróia : para apliquê. Útil

para ba inhas e bordas ornamenta is.

13.Ponto Diamante: út il para cost ura de

bordas decorat ivas.

27.Ponto Fagot8: extremamente versá t il; use-o

para un ir re talhos de tecido , bordar e

aco lchoar.

37.Ponto Alpino (semi-elástico) : um ponto út il

ao costurar tecidos elást icos . enfeites e

acabamentos de costura.

5 __ 'Ia 'Ia .......

12~
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27 l11111111111111111111J
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37

350. Ponto Invisível : para dar acabamento em

ba inhas e fazer costura de escadinha. 351

351 . Ponto Crescenta: út il para ba inha s e bordas

ornamenta is.

352. Ponto Escalope Fechado:' para bordas

decorat ivas e appl iqué.

18
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Bainhas Invisíveis

A costura invis(vel proporciona uma ba inha

durável e bem acabada. Adapta-se me lhor para
bainhas retas ou ligeiramente curvas. Bainhas
com cadarço, debruadas, forradas ou be iradas
rúst icas podem ser fe itas com costura invisfve l,
com relativa facilidade.

• Tipo de Ponto : Disco 350 para ponto cego

• Posição da Agu lha: ~~

• Largura do Ponto : Conforme tecido

,Jt
• Compr imento do Ponto: 1 a 2,5

• Chapa de Agulha: Zig-lag

• Pé Calcador: Zig-lag

• Guia fio para Costura Invisrvel

1. Coloque ' o Gu ia de Costura lnv isive l

juntamente com o pé calcador (veja pág. 21.

2. Marque, vire e passe a ferro a bainha como

de costume. Faça um alinhavo gu ia a uns 1,3

cm da be irada da ba inha.

3. Com o avesso para cima e o lado maior do

tecido para a esquerda, gire a ba inha por

ba ixo do tecido produzindo uma dobra

suave a 6 mm da extremidade.

4. Posic ione a bainha sob o pé calcador com a
ftange frontal do guia apoiada sobre os 6

mm da borda e a dobra suave contra a
parede da flange.

5. Costure de forma que os pontos de costura
reta f iquem na be irada da ba inha e os
pontos laterais prendam a dobra. Durante a

costura, gu ie a beirada da bainha numa linha
reta .

19



6. Casas e Botões Escolha as Larguras dos Pontos

CASAS
(Método ManuaQ
Ajustes:

Faça um teste com uma amostra do seu tecido. Do
bre o tecido. para aumentar a espessura e, se for ne
cessário. coloque um entreforro para reforçar .

• Disco Matriz:

• Largura do Ponto:

• Posição da Agulha:

• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcado r:

• Chapa de Agulha:

• Velocidade:

n." 1

Veja abaixo

Entre O e 1

Uso Especial

Zig-Zag

Moderada

Presilha

Costuras

laterais

Ajustes da Largura do Ponto

Você deverá usar dois ajustes da largura do ponto:
um para costu ra lateral eoutro para presilhas (fecha
mento das extremidades da casa) .

Estas larguras podem variar conforme o tamanho da
casa que você necessita.

A ilustração ao lado mostra duas possfveis
combinações.

20

Costuras

laterais



Procedimento

Coloque o tecido sob a agulha, alinhando
a linha de centro da casa com a linha de
centro da sapatilha.

1. Costura lateral:
Posicione a agulha na posição A do mate
rial conforme ilustra a figura . Abaixe o pé
calcador e costure até a extremidade da
marcação. Gire o volante até que a agulha
penetre na posição B do material.
Levante o pé calcador e dê meia volta no
material usando a agulha como eixo. Abaixe
o pé calcador. Façaum ponto girando o vo
lant e com a mão, sem alterar a largura do
ponto, levando a agulha ao ponto C do
material.

Passo 1

A ,

B

CB- -

2 . Presilha:
Ajuste a largura do ponto para arremates e
faça cerca de 6 pontos. Gire o volante até
que a agulha penetre no material na posi 
ção D.

3 . Costura lateral:
Reajuste a largura do ponto paracostura la
teral. Complete o trabalho até o ponto E.
Deixe a agulha no material.

4 . Presilha :
Ajuste a largura do ponto para arremates,
e faça cerca de 6 pontos term inando no
ponto F.

5. Amarração:
Paraamarrar o ponto ponha o seletor da lar
gura do ponto na posição : e faça cerca de
3 pontos. Retire então a costura, puxe as
linhas para o avesso. amarre e corte. Faça
a abertura da casa com uma tesoura.

C
D

Passo 2

Passo 4

F

D

Passo 3

E

Passo 5

F
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Botã.s

• Tipo do Ponto: I
• Largura do Ponto: Contorrne o Botão

• Posição da Agulha: ~.'...!.
• Pé Calcador: Pregador de Botões

• Chapa de Agulha: Uso Especial
• Velocidade: Moderada

Botões planos podem ser pregados fácil e rapi
damente usando-se o ponto zig-zag simples. O
espaço entre os furos do botão determina o
ajuste da largura do ponto.

1. Coloque a chapa de agulha especial .
2. Ajuste a largura do ponto em ! e a posição

da agulha em!. Posicione o botão sob o pé

calcador de modo que a agulha penetre no
furo esquerdo e então abaixe o pé calcador.
Gire o volante em sua direção até que a agu
lha esteja fora do botão e acima do pé calca
dor.

3. Mova o seletor da largura do ponto até que a
agulha esteja alinhada com o outro furo. Ao
iniciar a costura, a agulha deverá penetrar no
furo direito: Faça 6 ou mais pontos nesta
posição e termine no furo esquerdo.

4. Para fixar a costura, ajuste a largura do pon
to em ! e faça mais 3 ou 4 pontos. Retire o
tecido, passe a linha para baixo, amarre as
duas linhas e corte o excesso.

BOTÃO SALIENTE DO TECIDO

1

1

Para que o botão fique saliente do tecido, colo
que uma agulha na ranhura do pé calcador pre
gador de botões e proceda conforme desaeve
mos anteriormente (para ter uma saliência
maior costure sobre a parte grossa da agulha).
Terminada a operação puxe as pontas das li
nhas para baixo do botão a enrole firmemente
sobre a costura feita para pregar o botão e
amarre com firmeza.
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7. Cuidados com
Sua Máquina

Limpeza e Lubrificação

ATENÇÃO· Antes de limpar e lubrificar a ma

quina, retire a tomada da parede.

Periodicamente, dependendo de quanto você

usar sua máquina, limpe e lubrifique, aplicando
uma só gota de óleo nos pontos indicados.

Setores Superior e Inferior

Limpe e lubrifique nos setores superior e inferi 

or todos os pontos indicados na ilustração. Use
uma chave de fenda adequada para soltar os

parafusos das tampas.

Para recolocar as tampas, alinhe os furos, colo

que os parafusos e apene com uma chave de

fenda adequada.

Para uma perfeita lubrificação e proteção contra fer
rugem, use sempre óleo SINGER em sua máquina
de costura.
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Setor Frontal

Para limpar e lubrificar o mecanismo da
parte frontal, ret ire o parafuso A e a tampa
frontal. Limpe e lubrifique os pontos indicados
e recoloque a tampa frontal.

Setor da Bobina
e Impe.entes

Para limpar e lubrificar esta área, retire a chapa
de agulha, seguindo as instruções da página 6.
Retire a caixa de bobina conforme instruções
na próxima página. Limpe e lubr ifique os
pontos indicados na ilustração. Recoloque a
caixa de bobina e a chapa de agulha.

Áreas Externas

Se for necessário, use uma solução de sabão e
água para limpar manchas mais resistentes na
pintura e nas peças de plástico(Não use deter
gente).
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Remoção e Montagem da
Caixa de Bobina

1. Gire o 110lante em sua direção para levantar
a agulha.

2. Abra a chapa corrediça. remova a chapa de
agulha (veja pág. 61 e a bobina.

3. Com uma chave de fenda gire para trás o
prendedor A da caixa de bobina, conforme
ilustração.

4. Para remover a Caixa de Bobina:

• Empurre-a para trás . levante-a e remova.

5. Para montar a Caixa de Bobina:

• Guie a ponta do garfo da caixa sob o
impelente B.

• Deslize a caixa para frente encaixando a
parte frontal por baixo da placa posicio

nadora C conforme ilustração.

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

6. Coloque a bobina, a chapa de agulha e feche
a chapa corrediça.
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Ajuste do Enchedor de
Bobina

OuBl1do houver acúmulo de linha na bobina:

• Afrouxe o parafuso A.

• Puxe a Iingueta B para a esquerda a fim de

diminuir a quantidade de linha na bobina

• Aperte o parafuso A.

OU8ndO houver pouca linha na bobina:

• Afrouxe o parafuso A.

• Puxe a lingueta B para a direita a f im de

aumentar a quantidade de linha na bobina.

• Aperte o parafuso A.

Ajuste da Tensão da
Correia do Motor

A tensão da correia do motor deve .r apenas

suficiente para evitar que a correia desliza.

Se a Correia do Motor~ da Ajusta:

• Afrouxe o parafuso C do suporte do motor.

uma volta completa.

• Para aumentar a tensão da correia. desloque

o motor para ba ixo.

• Para d iminu ir a tensão da correia. desloque

o motor para cima.

• Aperte o parafuso C do suporte do motor.
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Substltulçao ela Umpada
do Farolete

Desligue a tomecla da perede antes de retirar a
IlImpeda velha.

Como r&til'llr e Iim...·COmprima a Iâmpeda
no soquete e, ao mesmo tempo glrH no senti·
do indicado pera soltar o pino da Iâmpeda (não
tente desenroscar a Idmpeda)

Nou· Esta lT1IIquina foi projetada pera usar
Idmpeda5 de 1!5watts mIlximo.

Como CDloc:er a limpada· Comprima a nova
IAmpeda de maneira que o pino entre na renhu
ra do suporte, e ginl na dinlção indicada para
prender a Ilmpeda ne posiçio.

Como colocara chapa
corrediça
Você nunca precisará remover a chapa corredi

ça. Se po rém , ac identalmente ela fo r removida ,

será fác il coloca -te novamente.

• uwnte O pd calcador e assegure-se que a
agulha está em sua poslçlo mais altll,

• Coloque a chape corrediça em seu encaixe,
por6m recuada de modo a nlo cobrir a mola
retentora, conforme ilustra a figura.

• Com uma pequena chaV'B de fende 18\ollInte.
uma de cada V'BZ, as extremidades da mola
retentora e encalxe-as na ranhura existente
na faca inferior da chape CDrredlça.

• Cuidadosamente puxe a chape corrediça em
sua direçfo.

ILÇfP ={

ç f " :)
~
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ConsuIte o Iivreto
"Rede de Serviços e Escolas Singer",

encartado neste Manual, onde
você encontrará os endereços de

nossas Escolas Credenciadas e
Serviços Autorizados.

SERVIÇQDE
ORIENTAÇAO AO

CONSUMIDOR
Qualquer comentárioou

observaçãoreferente aos serviços
prestadospelos nossos

autorizados, telefoneou dirija-se
por carta a

Rede Slnger de Serviços
RodoviaSantos Dumont, km 12

CEP 13100
Te!. : (PABX) 0192-47-5677

Telex 0191174
Caixa Postal 776
Campinas - SP



P/N 531820-001 - PORTUGU~S Impresso no Brasil


