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Congratulações
Como proprietária de uma nova máquina de costura SINGER , você está habilitada a iniciar uma
excitante aventura em criatividade. Desde o primeiro momento que usar sua máquina, você
saberá que está- costurando com uma das máquinas de mais fácil manejo, jamais construída.

Recomendamos que antes de começar a usar sua máquina de costura, descubra as muitas
vantagens e facilidades no manejo, lendo cada item deste manual, sentada à frente de sua
máquina.

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

Copyright © 1996
® Uma marca registrada da The Singer Company Limited

Todos os direitos mundiais reservados.



/ Leia com atenção

Importantes notas de segurança

/

1. Desligue a tomada de força da parede antes de trocar agulhas, sapatilhas ou chapa de agulha
ou quando a máquina estiver fora de uso. Isto eliminará a possibilidade de ocorrer acidentes.

2. Antes de remover a caixa de bobina , desligue a tomada de força da parede.

3. Devido ao movimento de subida e descida da agulha , você deve trabalhar cuidadosamente,
observando a área da costura enquanto opera a máquina.

4. Não puxe o tecido enquanto estiver costurando. Isto poderá deformar a agulha, causando sua
quebra .

5. Antes de /ímpar a máquina , des/ígue a tomada de força da parede.

6. Não tente ajustar a correia do motor. Procure o Centro de Assistência Técnica ou um posto
autorizado SINGER se qualquer ajuste for necessário.

7. Antes de trocar a lãmpada do farolete , assegure-se de desligar a tomada de força da parede.
Não opere a máquina sem antes ter montado as tampas superior e frontal .

8 . Esta máquina foi projetada para usar lãmpadas de 15 watts máximo.

Para Território Europeu
Esta máquina de Costura Singer foi testada de acordo com as normas Européias e atende aos
requisitos relativos à segurança elétrica, rádio interferência e imunidade eletromagnética.
Esta conformidade está documentada com a operação da marca (E .



Conteúdo

Para localizar o número de série na máquina.
observe a ituetreçêo.

caro Consumidor :

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

'--__ Controlador de
. velocidade

Levantador do
~'i\---=:-r--f- pé-calcador

Dentes impelentes

Botào de retrocesso

Guias-fio

Guia-fio

Tensão do enchedor
,..------- de bobina

Prendedor de agulha

Tampa frontal-

Local para guardar
acessórios

Guia-fio superior

Estica-fio --\.1---,
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Acessórios
Os acessórios foram desenhados para simplificar seus projetos de costura e, aumentar a versatilidade da sua máquina.

As letras que você vê ao lado das ilustrações estão também gravadas nas peças, para
que você possa identificar corretamente os acessórios para as diversas aplicações.

~
O"' ·0-. . ,

.p-

Bobinas
transparentes
para fácil
observação da
quantidade de
linha

Chapa de agulha
de uso geral (A)
e sapatilha (B)
já vêm montadas
na máquina.
Use-as juntas
para costuras
zigue-zague e
reta .

Cobertura dos
impelentes (F)
usada para
costuras com
movimento livre,
pregar botões e
cerzir

Embalagem de
agulhas inclui
um sortimento
para costurar
vários tipos de
tec idos .

Outros

Prendedor de
retrás (Q) usado
para prender
retroses de
pequeno diâmetro.

Prendedores

Prendedor de
carretel anti
-fricção usado
para vários
tamanhos de
carretéis, permite
um desenrolar
suave da linha. O carretel não gira .

/..- - - - - - -1
Sapatilhas
Sapatilha de
uso especial (J)
usada para
costura decorativa
e zigue-zague.

Sapatilha para
bainha invisível
usada para
posicionar a
bainha com
ponto invisível.

Sapatilha para
casas (L) usada
com a Chapa de
Agulha de Uso
Geral para fazer
casas.

Sapatilha para
zíper (E) usada
para pregar zíper
e costuras
acordoadas
(onde utiliza-se
um cordão para dar maior reforço e
melhor acabamento).
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Conectando e acionando a máquina

Passo 1
Introduza o plug no receptáculo (A) à direita
da máquina.
Cone cte o plug (B) na tomada de força da
parede.

Passo 2
Para ligar a máquina e o farolete,
pressione a parte superior do
interruptor "t ". Para desligar a
máquina e o farolete pressione a
parte inferior "O" do inte rruptor.

Passo 3
Para funcionar a máquina pressione com o
pé o controlador: Quanto maior for a
pressão, mais rápida será a cos tura. Para
parar a máquina, retire o pé do
controlador:

Não opere a máquina sem tecido sob o pé-calcador,
pois poderá danificar os impelentes e o pé-calcador.
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Como trocar a chapa de agulha (A e C)

Passo 1
Levante a agulha e a barra de pressão.

Passo 4
Para montar, enfie a chapa sob o
prisioneiro (A) e, empurre-a
firmemente para a esquerda.

Passo 5
Press ione para baixo até que se
encaixe no pino da direita.

Passo 3
Levante o canto direito da chapa e
remova-a puxando para a direita.

Passo 2
Abra a chapa corrediça.

Como trocar o pé-calcador completo (H)
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Passo 1
Levante a agulha e a barra de pressão.

Passo 2
Afrouxe o parafuso (A) e remova o
pé-calcador (B), guiando-o para frente e
para a direita.

Passo 3
Para montar o p é-celcedor. enganche a
haste em torno da barra de pressão e,
aperte o parafuso.



Como trocar agulhas na sua máquina

Passo 4
Aper te firmemente o parafuso fixador.

Passo 3
Com a parte chata para trás, introduza
a nova agulha tanto quanto possivel.Passo 1

Levante a agulha até sua posição mais alta .

Passo 2
Afrouxe o parafuso fixador da agulha e
remova-a

- (
,....~..-..~ Nunca se esqueça de desligar a máquina antes da troca de agulhas.

'--------------------------------

Como montar a cobertura dos impelentes (F)
A cobertura dos impe lentes é usada para costuras com movimento livre, pregar botões e cerzir. Para montá-Ia siga as instruções:

Passo 1
Levante a agulha e a barra de pressão.

Passo 3
Posicione a cob ert ura sobre a chapa de
agulha, pressionando os pinos (A) e (8)
dentro dos furos.

Passo 2
Abra a chapa corrediça.

Passo 4
Feche a chapa co rrediça.

Passo 5
Para remover, abra a chapa corrediça.
levante a parte fron tal da cobertura e
remova-a.
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Como trocar as sapatilhas

Passo 6
Abaixe a barra de pressão alinhando a
haste sobre o pino da sapatilha (e) .

Passo 5
Coloque uma nova sapatilha sob o centro
da haste

Passo 7
Press ione o parafuso fixador (O) para
baixo, até que a sapatilha se encaixe.

Passo 2
Levante a barra de pressão.

Passo 1
Gire o volante em sua direção até que a
agulha esteja em sua posição mais alta .

Sua máquina vem montada com a sapa tilha de Uso Geral (B). Você pode faci lmente
substituí-Ia por qualquer outra das sapatilhas (O, J, ou L), as quais são montadas na mesma
haste, seguindo as inst ruções abaixo :

Passo 4
Ret ire a sapatilha da máquina.

Passo 3
Pressione a ponta da
sapatilha (A) para
cima, até que se
solte da haste (8) .

8



A agulha e a linha que você
escolherá dependerão do tecido
que está sendo costurado.
A tabela ao lado é um guia
prático para a escolha de
agulha e de linha. Consulte-a
antes de começar um trabalho
de costura. Assegure-se de
usar o mesmo tipo de linha na
agulha e na bobina.

Tabela de tecido, linha e agulha

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

Tecido Linha Tipo Tamanho

Leve Cambraia Poliéster + Algodão 2020 11/80
Chiffon 100 % Poliéster
Crepe * Mercerizada 60

Médio Linho Poliéster + Algodão 2020 14/90
Percal 100 % Poliéster
Piquê Nylon
Casimira * Mercerizada 50
Faile
Veludo

Médio Gabardine Poliéster + Algodão 2020 16/100

Pesado Tweed 100 % Poliéster
Lona * Mercerizada 40
Brim
Sarja 2020 18/110
Cotelê

Malhas Malhas fechadas Poliéster + Algodão Ponta esférica
Malhas duplas 2045
Jersey Poliéster Tamanhos 11/80,
mo» Nylon 14/90, 16/100, 18/110

* Não recomendamos para tecidos elásticos.
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Passo 2
Gire o volante em sua direção até que a
agulha esteja em sua posição mais alta.

Passo 1
Levante o pé-calcador.

Como colocar a bobina

[

Passo 3
Abra a chapa corred iça e remova a
bob ina vazia.
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Passo 4
Puxe 4" (to cm) de
linha da bobin a e
coloque-a na caixa
de bob ina, conforme
mos tra a ilust ração.

Passo 6
Puxe 10 cm de linha
diagonalmente para
trás , passando por
cima da bobina.

Passo 5
Segurando a bobin a,
passe a linha pe lo
rasgo (A), deslize-a
para a esquerda e
para dentro do
rasgo (B).

Passo 7
Feche a chapa
corrediça, deixando
um pedaço de linha
para fora da
máquina.



Como encher uma bobina

o enchimento da bobina será fácil e rápido se você
seguir as instruções abaixo. Sempre encha a bobina
antes de passar a linha pela máquina e pela agulha.

Passo 6
Coloque a bob ina no eixo
do enchedor e empu rre -o
para a direita .

Passo 5
Passe a linha pelo pe queno
furo da bobina . de dentro
para fora.

Passo 1
Pressione a
trava (A) do
volante. Isto
fará des ligar
o movimento
da agulha. A

B

Passo 7
Segure a ponta da linha

e, funcione a máquina até que se tenha enrolado a quantidade de
linha desejada. (O enchimen to cessará quando a bobina est iver cheia).

Passo 2
Coloque o
carretel no pino
porta-carretel e
monte o prendedor
(B) do carretel.

Passo 4
Passe a linha. no sentido
horário, em torno do disco
de tensão (D) do enchedor

Passo 3
Puxe a linha do carre tel e
deslize-a para dentro do furo
do guia-fio (e) .

Passo 8 Corte a linha. empurre a bobina
para a esquerda e remova-a do eixo.

Passo 9
Corte a linha sobrante do pequeno furo.

Passo 10
Pressione o lado oposto da trava do volante para acionar novamente a agulha.
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Como passar a linha na máquina

Passo 5

...com apenas~: j~~'
uma mão,
passe a linha
sob o gu ia e
através da
abert ura.

Passo 3
Coloque o carretel no pino porta
-carretel e coloque o prendedor.
pressionando-o firmemente
contra o carretel .

Passo 6
Passe a linha pelos discos de tensão, puxand o-a para
baixo e ao redor dos discos. Segurando levemente o
carretel. puxe a linha suavemente para cima levantando
a mola e, permitindo que a linha des lize para dentro
do prote tor. )

Passo 4 g-.,>.. / "" \
.c? '- . , .",

Puxe a linha do carretel ~

e passe -~ através ~ :/.
do ç úie-tto e.... //.

\ -".--';: ~
_--..co

~
1 ~r J

l I'. \ ' . .

~ . 1

\.

Passo 7 rf ~ .~
Passe a linha pelo ~. \\\ C/ 1\
estica-fio.

Passo 1
Levante o estica -fio até
sua posição mais alta.
girando o volante
em sua direçã o.

Passo 2
Levante o p é-calcador
para liberar a tens ão
da linha.

Passo 8
Passe a linha através dos
gu ias A e B e, enfie
a linha no furo da agulha,
de frente para trás, puxando
4 " (10 cm) de linha para
trás da agulha C.
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Como puxar a linha da bobina

Agora que a agulha já está enfiada e a bobina já está montada, puxe
a linha da bobina através do furo da chapa de agulha.

Passo 1
Com a mão
esquerda, segure a
linha da agulha.

• Gire o volante em
sua direção,
fazendo a agulha
descer através do
furo da chapa.

Passo 2
Continue girando o
volante até que a
agulha volte acima
da chapa.

• Puxe levemente a
linha da agulha e,
traga para cima a
linha da bobina,
em forma de laço .

Passo 3
Com os dedos ,
des faça o laço até
encon trar a ponta da
linha da bobina .

Passo 4
Passe a linha da
agulha através da
abertura, no lado
esquerdo da
sapatilha.

• Puxe ambas as
linhas para trás
da máquina.
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A regulagem correta da tensão deve
produzir um ponto suave e regular, com as
linhas superior e inferior prendendo nos
cantos do zigue-zague. A linha superior
pode ser visível do lado de dentro do
tecido , dependendo essa vis ibilidade da:
linha, do tecido e do ponto (A) .

Pouca tensão originará um ponto solto
(C). Em muitos casos formam -se laçadas
do lado de dentro do tecido. Girando o
marcador para um número maior você
aumentará a tensão

Demasiada tensão produzirá um ponto muito
apertado, franzindo o tecido (B) . Para reduzir
a tensão, passe o marcador para um número
menor. Em alguns tecidos, isto pode não
permitir uma perfeita amarração dos pontos
nos cantos, no lado de dentro do tecido.

Como ajustar a tensão da linha

( Para costura zigue-zague

~
. .. .

. • I'

o. .. .....~ ~

Muita tensão produzirá pontos muito
apertados (B) e franzirá o tecido.

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

Um ponto perfeito e bem balanceado
(A), terá o nó localizado entre as duas
faces do tecido, sem laços aparentes e
sem franzir o tecido.

Pouca tensão produzirá pontos saltos
(C) em forma de laços na sua costura.

• Para aumentar a tensão. gire odiai
para um número maior.
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Como fazer uma costura
Você pode cos turar fácil e pre c isamente seguindo as sugestões abaixo :

Colocando o tecido
debaixo da sapatilha
A maioria dos tecidos pode ser
colocada debaixo da sapatilha,
elevando -se a alavanca (A) da barra de
pressão à pos ição (8).
Quando usar tecido grosso, várias
camadas de tecido ou um bastidor,
levante a alavanca à posição (C) , que
aumentará o espaço entre a sapatilha e
a chapa de agulha.

• Abaixe totalmente a alavanca da barra
de pressão e você estará pronta para
costurar:

Alinhavo da costura
Alfinetar ou alinhavar manualmente são
maneiras fáceis de fixar os tecidos , antes
de costurar com a máquina.

Para alfinetar, coloque os alfinetes
na linha de costura. NUNCA coloque
os alfinetes na face inferior do
tecido, em contacto com os
impelentes, nem costure sobre os
alfinetes; remova-os enquanto
costura. Para o alinhavo manual,
faça pontos longos e frouxos que
possam ser facilmente
removidos. .---------

Mantendo a costura reta
Para manter a costura reta, use uma
das linhas de guia gravadas na chapa
de agulha.

• A linha comumente usada (A) a 518"
(1,6 cm) de distãncia da linha de
costura, é estendida através da
chapa corrediça.

A
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Como iniciar uma costura

Posicione a agulha no tecido cerca de 1/2 " (1.2 cm) da ourela. Alinhe a borda do tecido
com uma das linhas de guia numeradas da chapa de agulha. Abaixe o pé -celcedot.
Pressione e segure o botão de retrocesso.

Enquanto segura o botão de retr ocesso, costure para trás até a borda do tecido, para
arrematar o início da costura .

Solte o botão de retrocesso e, costure para frente até o final do tecido.

Como guiar e segurar o tecido

16

Para tricô e outras malhas sintéticas similares, aplique leve
tensão, segurando a cos tura na frente e por trás da sapatilha.
Não puxe o tec ido.

\

Para tecidos que esticam (como fio helanca) , aplique uma
tensão firme na frente e por trás. para esticar a cos tura
enquanto os pontos vão se formando.



Costura reta

Antes de mover os seletores para ajustar sua
máquina para costura reta, gire o volante em sua
direção até que a agulha esteja acima da chapa
de agulha.

Passo 1

Seletor da largura
do ponto

Para costura reta, o seletor deve ser
ajustado somente em ( ).

Passo 2

Seletor da posição
da agulha

o seletor da posição da agulha ajusta a
agulha nas posições esquerda ( !. ),
centro ( .!. ) ou direita ( .j ).

Passo 3

Seletor do comprimento
do ponto

Para ajustar o comprimento do ponto em
sua costura , gire o dial de maneira que o
ponto desejado fique alinhado com o
símbolo ( • ).
• Para diminuir o comprimento do ponto, gire

o dial em direção a um número mais baixo.

• Para aumentar o comprimento do ponto, gire
o dial em direção a um número mais alto .
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Costurando em retrocesso

o Botão para costura em retrocesso com o símbolo ( U ), está localizado no cen tro do seletor do comprimento do ponto

Atenção:
A máquina irá costurar para trás somente
enquanto você o mantém pressionado.

18

Passo 1
Para co stura em ret rocess o, pre ssione o
bot ão e mantenha-o pressionado.

Passo 4
Corte a linha no co rta dor da barra do
p é-cetcedor.

Passo 2
Para arrematar o final da costura,
press ione o botão de retrocesso e costure
para trás 3 -4 pon tos.

Passo 3
Levante a agulha e a barra de
pressão e, remo va o tecido por trás
e para a esquerda.



Veja agora algumas aplicações com costura reta
Cerzido Acolchoado

Acolchoar é a arte de costurar duas
ou mais camadas de tecidos juntas,
com um desenho traçado. Usa-se um
enchimento entre os tecidos para
provocar um efeito macio.

Passo 1 - Trace os desenhos ou as
linhas do acolchoado, com um giz.

Passo 2 - Coloque o material de enchimento entre
as camadas dos tecidos.

Passo 3 - Alinhave o trabalho para evitar que os tecidos
deslizem.

Passo 4 - Coloque o trabalho na máquina e costure
cuidadosamente ao longo do traçado.

Passo 5 - Se o seu trabalho for muito grande, costure do
centro para as bordas. guiando os tecidos com as duas mãos .

Ajustes recomendados
Tipo do ponto: Costura reta ~

Posição da agulha: L[::J J ~

Largura do ponto: m~ ~ I ~
Comprimento do ponto: 2-5
Sapatilha : Uso geral (B)
Chapa de agulha. Uso geral (A)

I

Rasgos e esgarçados em roupas de
crianças e cortinas, podem ser
cerzidos fácil e rapidamente com um
pouco de prática. Quando for

necessário maior controle na costura, você poderá
usar um bastidor, conforme ilustração.

Ajustes recomendados
Tipo do ponto : Costura reta

Posição da agulha: LQJ J
Largura do ponto: m ~ ~ I ~
Comprimento do ponto: 2-5
Sapatilha : Uso geral (B)
Chapa de agulha: Uso geral (A)
Monte a cober tura dos impelentes (F)

Passo 1
Se a área a ser cerzida for aberta,
alinhave um remendo por baixo.

Passo 2
Coloque a área sob a agulha, abaixe a barra de pressão e
costure movimentando o tecido para frente e para trás.

Passo 3
Cont inue com estes movimentos até cobrir
toda a superfície com linhas paralelas.
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Como pregar zíper

Largura do ponto: D ~ ~ ~ ~

Comprimento do ponto: 2-5

Sapatilha: Zíper (E)

Chapa de agulha: Uso geral (A)

Passo 2
Quando os dentes do zíper estiverem à
esquerda da agulha (A):

Desl ize o bloco separador (1) totalmente
para a direita., QJ ,, , ,, . ,

c. .. .iPosição da agulha:

Passo 1

Preparação

Ponto: :

Passo 3
Monte a sapatilha no lado esquerdo
do pin o.

Passo 4
Quando os dentes do zíper estiverem à
díreita da agulha (8):

Deslize o bloco separador (1) totalmente
para a esquerda.

Passo 5
Monte a sapa ti lha no lado direi to
do pino.

'i

I,
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Antes de mover o seletor, assegure-se de
que a agulha esteja totalmente levantada.

Passo 3

Ajuste do comprimento
do ponto

Qualquer regulagem de comprimento de
ponto de 1 a 5 lhe dará um ponto de
zigue-zague aberto .

Quanto maior for o número, mais abertos,
ou mais afastados serão os pontos

A área entre O e 1 no marcador é para
ponto cetim, que é uma série de pontos
muito juntos de zigue-zague simples,
formando uma superfície macia,
semelhante ao cetim .

Passo 2

Seletor da largura
do ponto

Para produzir qualquer ponto zigue-zague,
o seletor deve ser movido da posição de
costura reta ( : ), para qualquer uma das
outras posições. Quanto mais para a direita
se mover o seietor. mais largo será o ponto .

Costura zigue-zague

Passo 1

Seletor da posição
da agulha

Quase todas as costuras zigue-zague
serão feitas com a agulha na posição
( .i. ) centro.

As posições ( !. )esquerda e ( .l )
direita são usadas para costuras especiais.
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Passo 10
Vagarosamente, gire o
volante em sua direção
e, observe que as
agulhas penetrem
livremente no furo da
chapa de agulha.

Passo 9
Puxe ambas as linhas para baixo da
sapatilha e para trás, junto com a linha
da bobina .

Passo 8
Passe a linha pelos demais pon tos.
Porém, não a passe pelo último guia , logo
acima da agulha. Enfie-a no olho da
agulha da direita .

Passo 7
Passe a seg unda linha de maneira usual.

- -

, • l

~~-

Passo 5
Passe a linha através do
olho da agulha esquerda .

mil

Passo 6
Coloque o seg undo pino porta-carretel no
furo, sobre a tampa superior da máquina.

Costura com agulha dupla
(acessório o cional à venda nos distribuidores Singer)

Atenção : Não use a largura do ponto maior do que a recomendada , pois você poderá
quebrar a agulha .

Passo 3
Coloque a agulha dupla
com a parte chata para trás.

Passo 2
Desligue a máquina.

Passo 4
Passe a primeira linha normalmente como
você faria com agulha simples.

Passo 1
Ajustes recomendados
Tipo do ponto: Ponto desejado

' m'Posição da agulha: j.,~ .l
Largura do ponto: [IT]~ I
Comprimento do ponto: 2 -5
Sapatilha' Uso geral (B)
Chapa de agulha: Uso gera l (A)
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Como pregar botões
(acessório opcional à venda nos distribuidores Singer)

Passo 1
Ajustes recomendados
Tipo do ponto: Zigue-zague

Posição da agulha. fTl i i
~-~

Largura do ponto: Conforme o botão

Sapatilha: Pregad~r.de b?t?es (H)
(Acessorto adIcIonai)

Chapa de agulha: Uso geral (A)
Cobertura dos impelentes (F)

Antes de pregar o botão,
a linha precisa ser trazida
para cima, através do
furo da cobertura
dos impelentes.

Passo 2
Ajus te a largura do ponto em (
posição da agulha em ( !. ).

) e, a
Passo 3
Posicione o botão embaixo do
pé -calcador e. abaixe a agulha no centro
do furo esquerdo do botão.

Passo 4
Abaixe a barra de pressão.

Passo 5
Gire o volante em sua direção, até que a
agulha esteja fora do botão e acima do
pé -calcador.
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Passo 6
Mova o seletor da largura do ponto até que a
agulha' esteja alinhada sobre o furo direito
do botão.

Passo 8
Para fixar a costura. ajuste o seletor da largura
do ponto em ( : ) e faça três o~ quatro
pontos. ' .

~ .-:-
~'"

Passo 7
Nesta posição inicie a costura, fazendo
seis ou mais pontos e, termine a costura
com a agulha no lado esquerdo.

Passo 9
Retire o tecido da máquina, puxe a linha para
o avesso do tecido, amarre e corte a linha
sobrante.
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Passo 2
Para montar, desl ize-a para a direita,
mantendo-a nivelada com o braço -livre, até
que se encaixe do lado direito.

Passo 1
Para tornar a máquina em braço-livre, levante
a extremidade dire ita (1) da extens ão,
deslize-a para a esqu erda e para fora da
máquina (2).

Costura braço-livre

Quando você costurar áreas de difícil acesso, como casas,
colarinhos, bolsos e outros, o manejo do tecido ficará
mais fácil se você usar o braço-livre de sua máquina.

t J1},..._--r

§

Como remover a extensão da base
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Aplicações

Mangas

A costura com braço-livre facilita
pespontar mangas, costurar cavas,
colarinhos e outros. O tecido gira
suavemente em torno do braço da
máquina. permitindo que você costure
com precisão.

Botões

A costura de botões sobre o punho ou
colarinho, deixa de ser tarefa difícil
quando se usa o Braço-Livre da
máquina. O punho desliza ao redor do
braço da máquina, permitindo ver e
manejar a área do ponto facilmente.

Presilhas

Use o ponto zigue-zague fechado para
reforçar passadores de cintos, bolsos, ziper,
etc. Use o braço-livre para evitar que o
tecido se amontoe na frente da agulha,
quando você estiver costurando.



Caseador automático

Sua máquina faz casas de qualquer comprimento que você
escolher, em somente quatro fáceis operações.

Siga estas instruções antes de começar a fazer suas casas:

• Você não precisa mover o tecido ou reposicionar a agulha.

• Pratique, fazendo casas em uma amostra do seu tecido.

• Certifique-se de que a bobina tem linha suficiente.

• Quando fizer casas em áreas de difícil acesso, converta a base da
máquina em braço-livre.

• Marque a posição da casa no tecido, conforme indicado na ilustração ao lado.
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Ajustes recomendados
Tipo do ponto: Caseador

Ui rgura do ponto: Ajuste automático

Sapatilha: Para casas (L)
Chapa de agulha: Uso geral (A)

Passo 3.1

-~~I- - - - -
1

I
I
I
I
I

_ _ _ __ _ _ L _

Centralize as 3 linhas de guia
vermelhas (1), posicionando-as nas
linhas que dete rminam o centro e
as extre midades da casa.

1~ Operação

Passo 1.1
Levante a barra do pé-calcador.

Passo 4.1

•

Gire o dial do caseador para o
símbolo (1) do ceseeaor. para a
primeira operação .

Passo 2.1
Coloque o tecido sob a sapatilha.

Passo 5.1

2
\

\

-I
3

Gire o volante em sua direção . até a
agulha penetrar no tecido na pos iç êo
(2). Então, costure até a posição (3).



Caseador automático

Passo 1.2
Levante a agulha para fora do
tecido.

2~ Operação

•
Passo 2.2

Gire o dial do caseador para o símbolo (2)
do caseador, para a segunda operação.

3~ Operação

Passo 3.2

4

\..
Acionando o volante com a mão, faça
ao menos quatro pontos de costura,
terminando na posição (4).

Passo 1.3
Levante a agulha para
fora do tecido.

•
Passo 2.3

Gire o dial do
caseador para o
símbolo (3) , para a
terceira operação.

t

Passo 3.3

Costure até
a posição (5).
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Caseador automático

Passo 1.4
Levan te a agulha para
fora do tecido.

4~ Operação

Passo 2.4
•

Passo 3.4

-+
/

6
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Passo 4.4
Levante a barra do pé -calcador e
remova o tec ido da máquina.

Gire o dial do caseador para o símbolo (4),
para a quarta operação.

Passo 5.4

Amarre as extremidades da linha.

Acionando o volante com a mão.
faça ao menos quatro pontos de
costura. terminando na posição (6).

Passo 6.4
Com uma tesoura de pon ta fina ou um
cortedor, corte cuidadosamente a
abertura da casa.



Balanceamento do caseado
Em alguns tipos de tecido poderá ocorrer uma diferença na densida de dos pontos , nos lados direito e esquerdo da casa.
Isto será fac ilmente corrigido, girando-se o botão ( 1 ) , no centro do dial do caseador, para balancear a densidade dos pontos.
Uma ligeira rotação no botão produzirá uma notável mudança.

Passo 1

$i

•

Se os pontos do lado direito da casa
( I ) estiverem muito separados , gire o
botão ligeiramente para à direita, até
que a densidade dos pontos aumente.

Passo 2

Se os pontos do lado esquerdo da casa
( II ) estiverem muito separados , gire o
botão ligeiramente para à esquerda. até
que a densidade dos pontos aumente.

Depois de completar
cada casa, volte o botão

à posição neutra ( Q ).
Quando completar todas

as casas do seu trabalho,
gire o dial do caseador
para à esquerda, até às

regulagens do
comprimento do ponto
para costuras normais .
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Acessórios adicionais
Acessórios adicionais para sua máquina de costura, poderão ser adquiridos em qualquer centro de costura ou, no seu revendedor
autorizado SINGER.

Sapatilha (D) e chapa de agulha (e) para
costura reta são usadas juntas para costurar
tecidos delicados ou, quando a costura
requer maior controle.

~

©111~llllo

Agulha dupla e pino porta-carretel,
usados para produzir duas colunas
paralelas de costura decorativa
simultaneamente. [

Aperte o pino que se
encontra debaixo da
extensão da base e,
você
abrirá a
tampa do
comparti
m nto de
acessó
rios.

Os acessórios deixam a fábrica
nesta área.

Local para guardar acessórios

Feltro, para o pino porta-carretel para costura
com agulha dupla.

Frasco de óleo, para lubrificar a sua máquina.

Escova para limpeza, usada para limpar áreas
de difícil acesso em sua máquina.

Pregador de botões (H) usado para prender
seguramente botões de dois ou quatro furos.
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Cuidados com sua máquina

Passo 1
Levante o pé-calcador e a agulha.

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

Para remover a caixa de bobina

Passo 3

A

Com uma chave de fenda pequena, gire o
prendedor (A) da caixa de bob ina totalmente
para trás.

Passo 4

Levante o lado esquerdo da caixa de
bob ina e, deslize-a para a esquerda e
para fora da máquina.

33



Passo 5

Para colocar a caixa de bobina

.. .por baixo dos impelentes (e) .

Guie a ext remidade do garfo (8) da caixa
de bobina ..

c
Passo 6

Encaixe a aba (D) da caixa
de bob ina por baixo da placa
pos icionadora (E). Observe
que a caixa de bobina esteja
livremente assentada sobre a
pista da lançadeira rotativa.
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Passo 7

Gire o prendedor (A) totalmente para frente,
prendendo a caixa de bobin a.

Gire o volante em sua direção para
verificar se a caixa de bobina está
colocada adequadamente.

Passo 8
Monte a chapa de agulha.

Passo 9
Coloque a bob ina e fech e a chapa
corrediça.



Como limpar a máquina

A superfície e as tampas podem ser
limpas com um pano macio umedecido
com sabão neutro.

Remova os detritos e fiapos das partes expostas e. com um pano macio limpe:

Estica-f io e guias de linha.

Barra de Pressão e Barra de Agulha.

Caixa de bobina e a área da
chapa da agulha.

Não se esqueça:
Sua máquina deve ser revisada
periodicamente por um técnico do
seu centro de costura ou, um
centro de assistência técnica
SINGER.
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Para lubrificar a máquina
A frequênc ia com que se deve lubr if icar a máquina, dependerá do seu uso e de onde se guarda. Se use-te algumas vezes por
semana, siga as instruções conforme descr ito, mas se a usar continuamente, limpe e lubr ifique-a mais frequentemente.
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Passo 1
Antes de lubrif icar, desligue a tomada da
parede e. limpe todas as áreas,
confo rme instruções anterio res.

Passo 2
Para determin ar quais as peças que se
movem e necessitam ser lubrificadas,
remova a tampa frontal e gire
vagarosamente o volante em sua direção.

Aproximadamente uma vez por ano,
lubrifique todas as partes móveis,
conforme itustrsõo. para garantir o
movimento livre e proteger contra
desgaste.

Para lubrificar, use somente óleo
SINGER em todos os pontos indicados.
O dleo SING ER é especialmente
preparado e não contém resíduos
prejudiciais, que possam Interferir no
movimento das peças de precisão.



Esta máquina foi projetada para usar lâmpada de 15 watt máximo, do tipo baioneta.

Passo 7
Reco loque a tampa
frontal novamente e
aperte o parafuso.

Passo 6
Comprima a nova
lâmpada de maneira que
o pino entre na ranhura
do soquete e, gire na
direção indicada para
prender a lâmpada na
posição.

Recolocando a lâmpada

Passo 5
Puxe a lâmpada
para baixo e para
fora da máquina.

Atenção: Antes de trocar a lâmpada do farolete,
desligue a tomada da parede e remova a tampa frontal.

Como trocar a lâmpada do faro/ete

Removendo a lâmpada

Passo 4
Comprima a lâmpada contra o soquete e,
ao mesmo tempo, gire-a no sent ido
indicado para soltar o pino da lâmpada.

Passo 2
Remova a tampa frontal,
puxando-a pela parte inferior,
para baixo e para à esquerda.

Passo 3
Não tente desenroscar a
lâmpada.

Passo 1
Afrouxe e remova o parafuso
(A) da tampa fron tal.
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Guia para verificação de defeitos

Quando ocorrer alguma dificuldade na
costura, recorra novamente a este manual,
para certificar-se de que seguiu
corretamente todas as instruções. Se
ainda assim a dificuldade existir, as
instruções abaixo ajudarão a corrigi-Ia.

Agulha não se movimenta
A tomada da parede está ligada?
O interruptor está ligado?
O controlador está conectado?
O enchedor de bobina está acionado ?

Agulha se move mas não
forma o ponto
A agulha está com defeito?
A agulha está totalmente inserida no
prendedor?
A agulha e a bobina estão corretamente
enfiadas?
A bobina está montada corretamente na
caixa?
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Agulha quebra
A agulha não está deformada?
A agulha é do tamanho apropriado?
A agulha está totalmente inserida no
prendedor?
Os controles estão ajustados corretamente?
Os acessórios são apropriados para sua
costura?

Dificuldades para encher
bobina
A linha se desenrola livremente do carretel ?
O enchedor está acionado?
Você segurou a ponta da linha no início do
enchimento?
A linha está enganchando na f1ange do
carretel?

Linha superior quebra
A passagem de linha está correta?
A linha se desenrola livremente do carretel?
O prendedor do carretel é apropriado?
A agulha é do tamanho correto para a linha?
A tensão da linha superior está muito alta?
A caixa de bobina está montada corretamente?
A f1ange da bobina está com rebarbas?

Linha inferior quebra
A bobina foi enrolada corretamente?
A bobina está montada corretamente na caixa?
A caixa de bobina está com a linha
corretamente enfiada?



Guia para verificação de defeitos

Falha de pontos Tecido não se move corretamente
A passagem de linha está correta? sob O pé-calcador
O tecido está firmemente press ionado pelo pé-calcador? O pé-calcador está corretamente montado na máquina?
O tipo e tamanho' de agulha estão corretos? O pé-calcador está abaixado?
A agulha está deformada? O comprimento do ponto está corretamente ajustado?

Notas pessoais
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