
Livreto de Instruções
SINGER

Máquina de Costura
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Modelo 249

Caro Consumidor :
Recomendamos registrar o número de série de sua Máquina
de Costura no espaço reservado para futura referência.
Para localizar o nú-
mero de série observe
a figura ao lado.

Serie N.o .
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PREP ARANDO PARA CO STURAR

Eacolhendo AIlUlh e Linha

t>. agulha e a linha escolhid as dependem do teci
do a ser costurado. A tabela que segue é um
gUia para a esco lna da agu lha e da linha confor
me o teCido que vai ser usado. Cons ulte-a antes
de iniciar qua lquer costura. Certifique-se de
usar linhas do mesm o tipo e mesma gross ura na
agulha e na bobina.

IMPORTANTE
Antes de ligar o terminal cert ifique-se que a co r

-rente elétrica e a voltagem corr espond em à do
motor da máq uina.

• O faro lete é ligado por meio de um interruotoi
colocado na sua parte superior.

• Ligue o term inal (pl ug) à tomada na pa rede.
Para fazer fun ciona r a máqu ina press ione o
peda l acelerado r do controlado r. Quanto
maior a pressão . mais rápi da será a co stura

Nota: Seu motor é p ro vido de du as faixa s
de vel ocidades (mí nima e máxim a) ind ica 
das no interru pt or localiz ado na b ase do
motor .
CUIDADO: Recomendamos desligar o term inal
(plug) da tomada ao substituir agulhas ou aces 
sórios, ou quand o a máqui na não é usada, para
evitar que ela se movimente ao se pressionar
acrden talrnente o co ntrolado r,

• . . Use com nnnn de algocao -nerc onzaoc. seoa A Ou pouester a boD;na

Agulha '\
Peso e tipo de tecido Linha Tipo ramo

Oellcedo - tute , cruítcn. renda ma, organza, veíuoo oe Lmha fina de oouester. nvlon 2020 9seda. ou algod~ o . ( 15 x 1)

Po lrester rrnsto
Leve· cambraia, orçancn.voal. rarera. crepe. veludo O~ com algod ~o (nno)

2020seda. pias .co Imo. cetim, seda macia. palha de seca . ' 00% pohester ( 15 x 1) 11
shanlung . brocado A lg od~o mercenzaco 50

Nylon " A" - Seda "A"

Médio . a lgod~o leve, linho. madras. cereal, pique. Pohester rrusto com arçocá o

cruntz de linho, taille. veludo cotei é !1r) Q vetuuo, ca sirru- 100% ponesrer 2020 14
ras. Vin i l , tecidos de veludo. lã una. sana Algod ~ o mercen zado 60 (15 XI)

Algodoo 60 - Seda "A"

I
Médlo-peeedo - gabard ine, tweed. lona. Ionho ou algo - Pohester misto com a l god~ o I
d ão grosso. sarja de Nrrnes. tecid os para casaco s, e CI 100% poliés ter 2020 16dos de corunas. vinil. tecido s rerorcacos. algoalio core- Algod~o mercenzado grosso (15 x 1)
lê, tec-eo trama tecnac a. Algod~o 40 a 60

P•••do • tecidos para sobretudo, tec idos de esteta - Pouester rrusto com alçocá o
202 0

menta, lona grossa Algodão mercenzaoo grosso (15 x 1) 18
A lgod~o 40

Tecido. (todoa o. peeo., -presponte decorativo em Seda " D" ••• 2020 18costura reta em relevo (zig -zag de casa) ( 15 x 1)

Melh.., tecldoe tipo el.nc. e el••tlco• . malhas c u-
Pohester misto com alqod ão

100% poliéster 2045
pias, m lha. tecnadas, spandex, InCÕ de nylo n, ncõ Nylon "A" Ponta Redo nda 14
oleado, ,ersey. peru a aveludada. veluuo upo etanca Algodlio rnercenzaoo 50 (FaIXa Ama rela)

Seda "A"

Couro•• camurça, pelica. bezerro. couro ce lombo.
Poliester misto com algodão

11100% paliester
couro ce garnbo. ca brita, COurO vernI:. cobr cou ros Algodão rnercenzaco 50 2020 14
tcrreoos. couross lntêl.cos Nylon "A" t 5 x 11

16Seda "A"

"
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IMPORTANTE: A máquina SINGER" 101 projetada para se ooter o melhor resullado
com agulhas SINGEÀ" . Você deve seguir as recomendações conlldas neste livreto
e nos envelopes de agulhas, para usar o tipo e tamanho corretos de agulha
para cada tipo de tecido.

Trocando Agulha

Enchendo a Bcbina
1. Levante o pé ca lcado r e gire o volante até que a agulha esteja em SUa posição

mais alia.
2. Afrou xe o isolador do volante. girando-o em sua direção com a mão dlreita,

enquanto segu ra o volante com a mão esquerda.
3. Abra a chapa corrediça e remova a bobina.



Enchendo a Bobln. (contlnu o)--

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

5. Coloque a bobin a no eixo do enchedor e
mova a alavanca para a direita.

6. Segure a ponta da linha e acione a máquina.
Ap ós algumas voltas da bobina. corte a ponta
da linha
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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 apene o botão isolador.

COLOCANDO A BOBINA NA CAIXA DE BOBINA

·Vç
/

r

\
1. Coloque li bobina em sua caixa, observando

o sentido de enrolamento da linha conforme
Indica a figura.

3. Puxe cerca de 10 cm de linha dlagonalmenle
para tr ás .

2 Passe a linha no rasgo A existente 50 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 corrediça e a chapa
de agulhl!.
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2. Continue 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 todos os pontos indicados.
4. Enfie a hnha na agulha da frente para três
5. Puxe cerca de 10cm de hnha pelo oriflcio da

agulha.

/
/ .

/

(
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.

Enfiando a Linha da Agulha

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

2. Coloque o carretel ou retr6 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 três.
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Para Diminuir o
Comprimento Costurar para Trás

/
/'.

Costura em Retroc o

Costurar para
a Frente

Alu tando o Comprimento do Ponto

Os números de 1 a 4 representam o comprimen
to de cada ponto em milímetros . Quanto maior é
o número, maior é o comprimento do ponto. Os
pontos 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.

AJuatando o Diai

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

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

• Para encompridar os pontos, gire o dial para
um número maior.

AJuat ndo a Pr....o do • Calcador

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

• Abaixe o pé caleador antes de regula r a
pressão.

• Par aument r a pr....o gire o disco para
números maiores (para tecidos grossos).

• Para diminuir a pr....o gire o disc o para
números menores (para tecidos leves) .

• Para cerzir gire o disco para a posi ção O

Para Aumentar a
Pressão

Para diminuir a
Pressão



Aluablndo e Ten o d. L1n a d Agulh

o Indicador Regulador de Tensão ind ica o grau
de tens ão 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 qua lquer dificuldad e em re
tornar a uma ajustagem anter ior.

Um ajuste incorreto da tensão poderá enfraq ue
cer a costura funcional ou prejudicar a costura
ornamental.

Para costura funcionai faça uma exper iênc ia em
uma amostra de tecido usando uma tensão rré
dia na linha do carretel (indicada pelo n° 4). Se
os pontos parecem frouxos aumente a tensão .
Se o tecido ficar enrugado, dim inua a tensão .

CE RZ IDO

• Ajuste o comprimento do ponto entre 1,5 e
2,5 mm .

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

7

Muita Tensão

~
- »

-'.'»:
.'»:

-:

..........
.'....

............/"
/ '\/.>./'\

...... Tensão Correta..
Indlc or de T n o
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CUIDADOS COM SUA M Á U INA DE C O .
TURA
CUID ADO: Antes de limpar sua máquina
de costu ra, sempre desligue-a da tomada
de corren te.
A trequência com que você necessitará limpar e
lubrificar sua máqu ina de costura dep enae da
frequênc ia de uso.

Quando fiapos começarem a se acu mular. limpe
e lubrifique 0 5 pon tos indicados.

Para melhor es resultados use óleo SINGER, que
é especialmente prep rado e não produz resí
duos prejudiciais á sua máquin a.

Pen ódrcarnente , limpe e lubrifique toda s as pa r
tes rnóvefs de sua máquina. para asseg urar sua
vidade de movimento e proteção contra desgas 
Te excessivo. Coloque uma gota de óleo em
cada ponto onde uma peça des lisa sobre outra.
Para identificar os pontos a lubriticar. remo va as
tampa s e gire lentamente o volante, observando
o movimento das peças .

Pa rafuso~

. .".

Limpe

r- ~~' Óleo

(\~
Limpe~<r>"''' •

Parafusos • :"

/

.:«:

~ I

\0 , (- \

~ ) Limpe

Óleo • ~ ~
t. -

, .
~ ~.

SubltiluiçAo da LAmpada do Ferolete

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

L vante a concha do Farolete
Romoç o da U mpeda
Comprima a lâmpada no soq uete e, ao mesmo
te po, grre-a no sentido indicado para soitar o
pmo da lâmp ada (não tente desenroscar a làrn
Dada ).
ColocaçAo da Lampada
Compr ima nova lâmpada de maneira que o
pino entre na ran ura do suporte, e gire na dire
c ão Ind icada para prender a lâmpada na POSI
c ão.



Remoção e Montagem d Caixa de Bobina

1. Gire o volante em sua direção para
levar.tar a agulha.

2. Abra a chapa corred iça, rem ova a cha 
pa de agulha e a bobina .

3. Com uma ch ave de fend a g ire para
traz o prendedor da caixa de bobina,
conforme ilustraçã o.

4. Para remover a Caixa de Bobina:
• Empurre-a para tr az, levan te-a e re

mova .

9

5. Para montar a Caixa de Bobina:

• Guie a ponta do garfo da caixa sob
O impe lente.

• Desl ize a caixa para frente encaixan
do a parte frontal por ba ixo da placa
posicionadora, confo rme ilustração.

• Gire o prendedor para frente para
ma nter a ca ixa de bobina na sua
pos ição .

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

Remoça0 da Chapa d. Agulha
• Ab ra a chapa corrediça, e com o

polegar levante a extremidade
direita da Chapa dos Dentes e
remova-a puxando para a direi
ta.
Coloca ção da Chapa d. Agu
lha

• Enfie a Chapa dos Dentes dese
[ada sob o prisioneiro da esquer
da empurrando -a cu idadosa
mente e aperte-a para baixo até
que se encaixe no pino da direi
ta

Placa Posic ionadora

s. N c....rlo Recolocar a Chapa Corrediça

• Levante o Pé Calcad or e assegure-se que a
agulha está em sua posição mais alta.

• Coloque a chapa corrediça em seu encaixe,
porém recuada de modo a não cob rir a mola
retentora, 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 corrediça em
sua direcão .



CERTIFIC DO DE GAR NTlA PA
QUI A D CO TURA

•

assina ura prol sora

cSI

IIDATA

CERTIFICADO DO CURSO DE M NEJO

MAQUINA MODELO N°

CURSO N.o NOME

Ediçã o 1/ 85




