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Para o Territorio Europeu

Este produto é provido de supressor para
evitar interferência em rádio e televisão, de
conformidade com as exigências da Comissão
Internacional de Eletrotécnica da CISPR.

Caro Consumidor

Para assegurar a você os mais modernos
equipamentos de costura, o fabricante se reser
va o direito de alterar a aparência, mecanismos
ou acessórios desta máquina. sempre que jul
gar necessário.

Recomendamos registrar o número de
série de sua Máquina de Costura no es
paço reservado para futura referência.
Para localizar o número de série observe
a figura ao lado.
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PREPARANDO PARA COSTURAR CUIDADO Para ev itar ac identes, recomenda-
mos desl igar a tomada de força ao substituir

Conectando a Máquina
agulhas ou acessórios, ou ainda quando a má-
quina não est iver sendo usada.

Certifiq ue·se que a corrente elétrica e a volta- O farolete é l igado através de um int er r upto r

gem correspodam à do motor, colocado na sua parte superior, ou na carcaça
do motor, logo aba ixo da grade de ventilação,

Se o seu controlador t iver um plug na extre- caso . em que também comanda o motor, e a

midade do cordão , conecte-o no receptáculo máquina só funcionará com o farolete ligado.
do motor e então ligue a tomada de força. Se
o cordão de seu controlador for ligado direta- Para funcionar a máquina pressione o pedal do

mente no motor simplesmente ligue a tomada controlador. Quanto ma ior a pressão , mais rá-

de força . p ida será a costura ,

Escolhendo agulha e linha

A tabela abaixo é um guia para escolha da agulha e linha, que dependerão do tecido a ser
usado. Consulte-a antes de iniciar qualquer costura, Certifique-se de usar linhas de mesmo
tipo e mesma grossura na agulha e na bobina.

P8so e tipo de tecido Linha
Agulh8

Tipo rem.

Dellc8do· tule, chiNon, renda fina, organza, veludo de Linha tina de eonester, nylon 2020
seda. ou algodfo. (15 x 1) 9170

Poliester misto
Le.e • cambraia, organdi, voai, tateta, crepe, veludo dE com algod40 (tino)

2020seda, ptasnco tino, cenm, seda macia, palha de seda, 100% pouester 11/80
shantung, brocado . AIgOO40 mercerozado 50 (15 x 1)

Nylon "A" - Seda "A"

Midlo • algod40 leve, linho, rnaoras, percal, pique, Poliester misto com algod40
chintz de linho, tallle, veludo cotelê fino, veludo, casimi- 100% pouester 2020

14/90ras, vinil, tecidos de veludo, la flna, sarja. AIgOO40 mercerizado 60 (15 .x 1)
AIgod40 60 - Seda "A"

Midlo·peudo· gabardine, tweed. lona. linho ou algo- Poliester misto com algOO40
cão grosso, sarja de Nimes, tecidos para casacos, teci- 100% pol iéster 2020

16/100dos de cortinas, vinil, tecidos reforçados, algodao cote- Algod40' mercerízaco grosso (15 x 1)
lê, tecido trama tecnada. AIgod40 40 a 60

Peudo • tecidos para sobretudo, tecidos de estofa- Poliester misto com algod40 2020
mento, lona grossa. AIgod40 mercerizado grosso (15 x 1) 18/110

AIgod40 40

Tecldoe (todo. o. peecM) • presponte decorativo em Seda 'O" 000 2020 18/110
costura reta em r!l-Ievo. (zig-zag de casa) (15 x 1)

Mllhll, tecldol tipo ellncl e eliltlco. • malhas du-
Poliester misto com algod40

2045100% eouester
pias, malhas tecnacas, spandex, tricõ de nylon, tric ô Nylon "A" Ponta Radonda 14/90
oleado, [ersey, pelucia aveludada, veludo tipo elanca. AIgod40 mercerizado 50 (Faixa Amarela)

Seda "A"

COU'OI • camurça, pelica, bezerro, couro oe lombo,
Poliéster misto com algod40 11/80

o 100% poliaster 2020 14/90couro de gambo, cebrua, couro verniz, cobra, couros AIgod40 mercerizado 50 (15 x 1)forrados, couros sintéticos. Nylon "A" 16/100
Seoa "A"
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IMPORTANTE: A máquina foi projetada para se obter o melhor resultado com
agulhas SINGER. Você deve seguir as recomendações contidas neste livreto e nos
envelopes de agulhas, para usar o tipo e tamanho corretos de agulhas para cada
tipo de tecido. Substituindo Pá Calcador

Trocando Agulha

Remover

ENCHENDO A BOBINA

1. Levante o pé calcador e gire o volante até que a agulha estej a em sua posição
mais alta.

2. Afrouxe o isolador do volante, glrando-o em SUa direção com a mão direita,
enquanto segura o volante com a mão esquerda.

3. Abra a chapa corrediça e remova a bobina.
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Enchendo a Bobina (continuação)

4. Coloque o retroz ou carretel no pmo, sobre o
feltro. Passe a linha em volta do guia-fio e
pelo furo da bobina (de dentro para fora).

5. Coloque a bobina 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 car
retel ou retroz. (O enchimento cessará quan
do a bobina estiver totalmente 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 CAIXA DE 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.

3

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, deixando a linha
no rasgo entre a chapa corred iça e a chapa
de agulha.



ENFIANDO A LINHA DA AGULHA
1. Gire o volante até que o estica-fio esteja em

seu ponto mais alto.
2. Coloque o carretel ou retr6 no pino.

3. Passe a linha por todos os pontos indicados.
4. Enfie a linha na agulha da frente para trás.
5. Puxe cerca de 10 em de linha pelo oriffcio da

agulha.

PUXANDO A LINHA DA BOBINA

1. Com a mão esquerda segure levemente a li
nha de cima, e com a mão direita gire o vo
lante devagar, para a frente, até que a agulha
entre na chapa dos dentes.

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

2. Continue girando o volante até que a agulha
suba, e com uma laçada traga a linha de bai
xo para cima.

4. Coloque ambas as linhas deba ixo do pé cal
cador, diagonalmente para trás.

'---------------4-----------------"



AJUSTANDO A PRESSÃO DO PÉ CALCADOR
• Abaixe o pé calcador antes de regular a

pressão.
O Disco Regulador da Pressão regula a pressão
exercida pelo pé calcado r sobre o tecido . ~ mui
to importante manter uma pressão correta sobre
o tecido para que possa ser movimentado uni
formemente pelos dentes impelentes.

• Para aumentar a pressãogire o disco para
números maiores (para tecidos grossos) .

• Para diminuir a pressãogire o disco para
números menores (para tecidos leves).

• Para cerzir gire o disco para a posição O

COSTURA RETA

AJultando a Largura do Ponto

• Posicione o seletor da largura do ponto à es-
querda ( i costura reta). .

AJultando a POllçio da Agulha

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

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

'---------------5------------------"



Ajustando a Tensão da Linha para Costura Reta
o Indicador Regulador de Tensão indica o grau
de tensão na linha do carretel e permite ajustá-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 pocerá enfraque
cer a costura funcionai ou prejudicar a costura
ornamental.

Muita Tensão

Para costura tunctonal faça uma experiência em
uma amostra de tecido usando uma tensãomé
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,

Tensão Correta

Ajustando o Comprimento do Ponto
,--------------.......

Costura em Retrocesso

Para Diminuir o

Os números de 1 a 4 representam o compri
mento de cada ponto em miI(metros. Quanto
maior li o número, maior é o comprimento do
ponto. Os pontos mais curtos 580 indicados
para tecidos mais finos e 05 pontos mais lon
gos para 05 tecidos mais grossos. A região en
tre O e 1 li useda para costura acatinada.

Costurar para Trás

Costurar para
a Frente

Gire o dial de modo que o comprimento de
sejado esteja posicionado abaixo do slrnbo
lo
Para encurtar os pontos, gire o dial para um
número menor.
Para encompridar os pontos, gire o dlal para
um número maior.
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COSTURA ZIG-ZAG.

Ajustando a Largura do Ponto

A largura do zig-zag aumenta à med ida que o
setetor des liza para a direita . São indicadas 4
posições, porém as pos ições intermediárias po
derão também ser usadas.

Ajustando a posição da agulha

o seletor de pos ição da agulha em~ . coloca
os pontos no centro.

. I , I àOs ajustes .. e., co ocam os pontos esquer-
da ou à direita, quando a larçura é menor que a
máx ima .

. , .
A pos ição cen tral_ é preferida .

As pos ições esquerda e direita são usadas so
mente em traba lhos especiais.como para fazer
casas .

Tensão de Linha para costura 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
frouxos sobre o tecido nem franzir o tec ido . Se
os pontos estiverem frouxos aumente a tensão
da linha , se o tec ido estiver franzindo dim inua a
tensão da linha.

! ~ ~ I ~
_r-ç"~iiiiiiiiiiiiiiirrr_t·--r".', . ,, , ,

; : :.1- ....
l,. • •~ .. J

, ,.. ~
Esquerda

, , ,
c. .. ~

~
, r
c. ..

Direita
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Aju stando o Comprimento do Ponto

Qualquer comprimento do ponto de 1 a 4 resul
tará numa costura aberta, qualquer que seja o
tipo do ponto escolhido. Quanto maior o compri
mento do ponto, mais aberta será a costura zig
zag.

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

Mantendo a Co.tura em Linha Reta

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 você quiser a linha de
costura a 5/8 de polegada da borda do tecido,
alinhe o tecido com a linha de referência de nú
mero 5. Note que a linha de referência de núme
ro 5 se estende sobre a chapa corrediça.

,,
,,

Linha de Costura-;

o
-

9 mm

1,3 em

1,9 em

1,6 em

CERZIDO
• Ajuste a máquina para costura reta conforme

instruções à página 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 cobrir toda a área

8



CASAS
3 2 4

• Largura do Ponto (veja üustracso)

• Posição da Agulha. 1.
• Comprimento do Ponto: entre Oe 1

Para melhores resultados use o Pé Calcador de
Uso Especial nO 171498, que pode ser compra
do nas Lojas SINGER

--2---

i~~~~
-O
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1. Co.ture Leterel: Posicione a agulha na posi
ção A. Abaixe o Pé Calcador e costure até a
extremidade da marcação . Gire o volante até
que a agulha penetre na posição B. Levante
o Pé Calcador e dê meia volta do material
usando a agulha como eixo. Abaixe o Pé Cal
cador. Faça um ponto sem alterar a largura
do ponto, levando a agulha ao ponto C.

--2---

! ~ ~ ~ ~
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]
3. Co.ture Leterel: Reajuste a largura do ponte

para costura lateral. Complete o trabalho até
o ponto E Deixe a agulha no material.

9

Largura do Ponto

----4-

~ ~ ~ ~
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2. Arremete: Ajuste a largura do ponto para ar
remates e faça cerca de 6 pontos. Gire o vo
lante até que a agulha penetre na posição D

----4-
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4. Arremete Finei: Ajuste a largura do ponto
para arremates e faça cerca de 6 pontos ter
minando no ponto F.



CUIDADOS COM SUA MAa UI A DE COSTURA

Limpe

Periód icamente. limpe e lubr ifique todas as par
tes móveis de sua máqu ina, para assegurar sua 
vidade de movimen to e proteção con tra desgas
te excess ivo. Coloque uma gota de óleo em
cada pon to onde uma peça deslisa sobre out ra.
Para identifica r os pontos a lubrificar, remova as
tampas e gire lentamente o volante. observando
o movimento das peças .

0100

CUIDADO: A ntes de limpar sua máquina
de costura, sempre desligue-a da tomada
de corrente.
A frequênc ia com que você necessitará lim par e
lubri ficar sua máqu ina de costura depende da
frequência de uso.

Quando fiapos começarem a se acu mular. limpe
e lubrif iqu e os pontos indicados.

Para melhores resultados use óleo SINGER , que
é especialmente preprado e não produz res!
duos prejud ic iais à sua máqu ina.

Substituição da Lâmpada do Farolet e

CUIDADO: Desligue a tomada de parede
antes de retirar a lâmpada velha.

Levante 8 concha o Farolete
Remoção da Li mpada
Comprima a lll mpada no soquete e, ao mesmo
tempo , gire-a no sentido indicado para soltar o
pino da lâm pada (Mo tente dese nroscar a lãm
pada).
Colocaçio da Limpada
Co mpr ima a nova IlImpada de maneira que o
pino entre na ranh ura do suporte. e gire na dire
ção indicada para prender a lllmpada [1a pos i
cão,

CUIDADO : A rMqulna foi proj etad parll usar
llimpada tipo beloneta 15 watt máxi mo.

ILG9 ={
,
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REMOÇÃO E MONTAGEM DA CAIXA 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.

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

o Impelente.
• Deslize a caixa para frente encaixan

do a parte frontal por baixo da placa
poslclonadora, conforme Ilustração.

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

6. Coloque a bobina, a chapa de agulRa
e feche a chapa corrediça.

Se N rio Reco ocar a Chapa Corrediça
• Levante o Pé Calcador e assegure-se que a

agulha está em sua pos ição mais alta.
• Coloque a chapa corrediça em seu encaixe,

porém recuada de modo a não cobr ir a mola
retentora. conforme ilustra a figura.

• Com uma pequena chave de fenda levante,
uma de cada vez, as extremidades da mola
reter1tora e encaixe-as na ranhura existente
na face inferior da chapa corrediça.

• Cuidadosamente puxe a chapa corred iça em
sua dlrecão.

.. Remoção da Chapa de Agulha
• Abra a chapa corrediça, e com o

polegar levante a extremidade
direita da Chapa dos Dentes e
remova-a puxando para a direi
ta.

Colocação da Chapa de Agulha

• Enfie a Chapa dos Dentes dese
jada sob o prisioneiro da esquer
da empurrando-a cuidad osa
mente e aperte-a para baixo até
que se encaixe no pino da direi
ta.

---- - - - - - - - - - - 11 --------- --- - --'



NOT AS PESSOAIS
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