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Instruções de segurança importantes

Esta máquina de costura doméstica é projetada para estar em conformidade com a IEC/
EN 60335-2-28 e UL 1594. 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES 
Ao utilizar um aparelho elétrico, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas, incluindo os 
seguintes: 
Leia todas as instruções antes de utilizar esta máquina de costura doméstica. Mantenha as instruções 
próximas à máquina. Certifique-se de entregar as instruções, caso a máquina seja entregue a terceiros. 

PERIGO 
Para reduzir o risco de choque elétrico: 
Uma máquina de costura nunca deve ser deixada desacompanhada quando estiver ligada. 
Sempre tire a máquina de costura da tomada imediatamente após utilizar e antes de limpar, 
remover tampas ou quaisquer outros ajustes de reparo mencionados nesse manual de instrução. 

AVISO 
Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque ou lesões: 

• Não permita que seja utilizada como brinquedo. É necessária atenção quando esta máquina
de costura for utilizada por uma criança ou próximo de uma.

• Utilize esta máquina de costura somente para o uso previsto, conforme descrito neste manual.
Utilize somente os acessórios recomendados pelo fabricante, conforme contido neste manual.

• Nunca utilize esta máquina de costura se houver um cabo ou uma tomada danificada, se ela
não estiver funcionando corretamente, se for derrubada ou danificada ou se cair na água.
Leve a máquina de costura para o centro de serviços autorizado mais próximo de você para
análise, reparo ou ajuste elétrico ou mecânico.

• Nunca utilize a máquina com qualquer uma das saídas de ar bloqueadas. Mantenha as saídas
de ar da máquina de costura livres do acúmulo de fiapos, poeira e pedaços soltos de tecido.

• Mantenha os dedos longe de qualquer peça móvel. É necessário cuidado especial ao redor da
agulha da máquina de costura.

• Sempre utilize a chapa de agulha adequada. A chapa errada pode causar a quebra da agulha.
• Não utilize agulhas danificadas.
• Não puxe ou empurre o tecido enquanto costura. Isso pode fazer com que a agulha seja desviada,

podendo quebrar.
• Utilize óculos de proteção.
• Desligue a máquina de costura ("0") ao realizar qualquer ajuste na região da agulha tal como,

passar a linha na agulha, mudar a agulha, passar a linha na bobina, mudar a sapatilha, etc.
• Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto na abertura.
• Não utilize ao ar livre.
• Nunca utilize a máquina em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo utilizados

ou onde oxigênio esteja sendo administrado.
• Para desconectar, deixe todos os controles na posição off ("0"), em seguida remova a tomada.
• Não puxe a tomada pelo cabo. Para tirar a tomada, puxe o plugue e não o cabo.
• O pedal é utilizado para operar a máquina. Evite posicionar outros objetos no pedal.
• Não utilize a máquina se ela estiver molhada.
• Se a luz de LED estiver danificada ou quebrada, ela deve ser substituída  pela assistência

técnica autorizada ou representante qualificado para evitar qualquer risco.
• Se o cabo de alimentação do pedal estiver danificado, ele deve ser substituído pela assistência 

técnica autorizada ou representante qualificado para evitar qualquer risco.
• Esta máquina de costura tem isolamento duplo. Utilize somente peças de substituição idênticas.

Consulte as instruções de reparo de aparelhos duplamente isolados.

GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES 
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SOMENTE PARA A EUROPA: 
Esse aparelho somente deve ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas 
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e 
conhecimento se forem supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho de 
forma segura e consciente dos perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com a 
máquina. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão. 
O nível de ruído sob operações normais de uso é menor do que 70db. 

PARA OS DEMAIS CONTINENTES: 
Esta máquina de costura não é indicada para pessoas (incluindo crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que 
sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por uma pessoa 
responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não 
brinquem com a máquina de costura. 
O nível de ruído sob operações normais de uso é menor do que 70db. 

REPARO DE PRODUTOS DUPLAMENTE ISOLADOS 
Em um produto duplamente isolado em vez do aterramento, é fornecido um sistema de duplo 
isolamento. Nenhuma forma de aterramento é fornecida em um produto duplamente isolado 
e nenhuma forma de aterramento deve ser adicionada ao produto. A manutenção de um 
produto duplamente isolado exige extremo cuidado e conhecimento do sistema e deve ser 
feita somente por pessoas qualificadas. As peças de substituição para um produto 
duplamente isolado devem ser idênticas às peças do produto. Um produto duplamente 
isolado é marcado com as palavras "DUPLO ISOLAMENTO" ou "ISOLAÇÃO DUPLA". 

A manutenção deve ser realizada por uma assistência técnica Singer.
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BEM-VINDO 
Bem-vindo à família SINGER® e PARABÉNS por adquirir uma nova máquina de 
costura SINGER®! 

A marca SINGER® representa qualidade em costura há mais de 160 anos. Projetamos 
nossas máquinas para costureiras de todos os níveis de habilidade, para que a alegria de
costurar, de fazer você mesmo, dos artesanatos e muito mais possa ser aproveitada por 
todos. É importante para nós que você tenha uma experiência de costura fácil e muito 
bem-sucedida. Oferecemos um manual de instruções com gráficos fáceis de entender e 
instruções passo a passo. Informações complementares podem ser encontradas no site 
www.singer.com. 

Estamos prontos para ajudar e esperamos que você aproveite sua máquina de costura SINGER®
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Partes principais 
1. Tampa do LED
2.  Seletor de pressão da sapatilha
3. Sobre tampa
4. Alavanca do estica-fio (interna)
5. Alavanca da sapatilha
6. Tela LCD sensível ao toque
7. Volante
8. Compartimento de armazenamento removível
9. Luzes de LED

10. Tecla de seleção direta
11. Tecla de arremate com indicador LED
12.Tecla de posicionamento de parada da agulha para

cima/para baixo com indicador de LED
13. Tecla da velocidade -
14. Tecla da velocidade +
15. Tecla do cortador de linha com indicador de LED
16. Tecla de início/parada
17. Tecla do retrocesso
18. Interruptor de energia
19. Conector para o cabo de energia
20. Conector para o pedal
21. Cortador de linha
22. Alavanca da casa de botão
23. Guia-fio
24. Alavanca do passador de linha na agulha
25. Alavanca de liberação da sapatilha
26. Parafuso da sapatilha
27. Suporte da sapatilha
28. Sapatilha
29. Dentes
30. Parafuso de fixação da agulha
31. Guia-fio da agulha
32. Agulha
33. Chapa da agulha
34. Visor da bobina
35. Trava do visor da bobina
36. Orifício para pino do carretel auxiliar
37. Tabela de pontos
38. Guia-fio
39. Guia-fio
40. Tensor do enchedor da bobina
41. Pino do carretel
42. Limitador do enchedor  da bobina
43. Eixo do enchedor da bobina
44. Cortador de linha do enchedor
45. Alça
46. Alavanca do rebaixador dos dentes
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Acessórios 
Os acessórios são armazenados no compartimento de armazenamento 
removível. 

1. Embalagem com agulhas
2. Bobinas Singer (uma está na máquina)
3. Abridor de casa
4. Pincel de limpeza
5. Chave de fenda
6.  Pino de carretel auxiliar
7.  Discos de feltro
8.  Chave de fenda para a chapa da agulha
9. Prendedor de carretel grande

10. Prendedor de carretel pequeno
11. Sapatilha de uso geral (A) (já vem com a máquina) 1 12. Sapatilha para ponto acetinado (B)
13. Sapatilha para acabamento (C)
14. Sapatilha para bainha invisível (D)
15. Sapatilha de pregar zíper (E)

2 3 4 5 6 

16. Sapatilha de casa de botão (F) e placa
inferior

17. Sapatilha 1/4" para ponto reto e patchwork (G)
18. Sapatilha de costurar botão (M)
19. Sapatilha de ponta aberta (N)
20. Guia para quilting
21. Rede para carretel de linha
22. Pedal
23. Cabo de energia

7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 

20 

21 

22 23 
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Acessórios 

Compartimento de 
armazenamento removível
Abertura da bandeja de acessórios 
Os acessórios são armazenados na bandeja do compartimento 
de armazenamento removível. Para abrir a bandeja, alcance a 
parte embaixo do compartimento e puxe a alavanca, enquanto 
apoia o dedo na borda superior. 

Remoção/acoplamento do compartimento 
de armazenamento removível 
Segure a lateral esquerda do compartimento e puxe-o para 
esquerda (NÃO puxe a alavanca da bandeja de acessórios). 

Para acoplar, deslize o compartimento para direita. 

Troca da sapatilha 
Por segurança, desligue a máquina antes de trocar a

sapatilha.

A sapatilha deve ser trocada de acordo com o ponto ou 
com a técnica de costura. Informações sobre costura e 
técnicas de costura começam na página 21. 
1. Gire o volante na sua direção até que a agulha esteja em

seu ponto mais alto.
2. Levante a alavanca da sapatilha.

3. Remova a sapatilha empurrando a alavanca de
liberação da sapatilha em sua direção.

4. Coloque a sapatilha desejada com seu pino
diretamente embaixo da abertura do suporte da
sapatilha.

5. Abaixe a alavanca da sapatilha e a sapatilha se
encaixará.

Remoção do suporte da sapatilha 
Ao acoplar sapatilhas que tenham sua própria haste ou 
durante a limpeza da máquina, é necessário remover o 
suporte da sapatilha. 
1. Remova a sapatilha.
2. Solte o parafuso da sapatilha e remova o suporte

da sapatilha.
3. Para substituir o suporte, encaixe o suporte no parafuso

da sapatilha e empurre para cima o máximo possível.
4. Aperte firmemente o parafuso da sapatilha

utilizando a chave de fenda.

OBSERVAÇÃO: Esta máquina de costura tem um modelo de 
haste baixa. Ao adquirir sapatilhas e acessórios opcionais 
SINGER®, certifique-se de que sejam adequados para modelos 
de haste baixa. 
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Agulhas 

Remoção e introdução da agulha
Selecione uma agulha de modelo e espessura 
adequado para o tecido que será costurado. 
Por segurança, desligue a máquina antes de trocar

agulha

1. Gire o volante na sua direção, até que a agulha esteja
em seu ponto mais alto.

2. Solte o parafuso de fixação da agulha.

3. Remova a agulha.
4. Insira a nova agulha no suporte da  agulha com o lado achatado
virado para trás e empurre-a para cima o máximo possível. 

5. Aperte o parafuso de fixação da agulha.

OBSERVAÇÃO: Não utilize uma agulha torta ou danificada (a). 
Posicione a agulha em uma superfície plana para verificar se está 
reta.

Tabela de tecido, linha e agulha
Selecione a espessura da linha e da agulha de acordo com 
o tecido a ser costurado. As agulhas da marca SINGER® 

são recomendadas para esta máquina. 

Tipo de tecido Tipo de linha Tipo da agulha Espessura da agulha 

Tecidos leves - georgette, 
organdi, voal, tafetá, seda, etc. 

Poliéster de uso geral, 
algodão, seda 

SINGER®  
2020 70/9 - 80/11

Tecido médio - gingham, 
piquet, linho, algodão, cetim, 

veludo cotelê, veludo 

Poliéster de uso geral, 
algodão, máquina de quilting SINGER®  

2020 
80/11 - 90/14

Tecido pesado - gabardina, 
tweed, denim, veludo cotelê 

Poliéster de uso geral, linha 
extra forte, linha pesponto 

SINGER®  
2020 

90/14 - 100/16

Tecido elástico - tricô dupla 
face, tricô, 

elastano, jersey 

Poliéster de uso geral SINGER®  
2045 80/11 - 90/14

Moletom, trajes de banho, tricô 
dupla face, blusa de tricô Poliéster de uso geral SINGER®  

2045 90/14

9 



Configurações da máquina 

Desempacotamento
1. Coloque a caixa em uma superfície estável e plana. Levante

sua máquina da caixa e remova da embalagem externa.
2. Remova todas as demais embalagens e o saco plástico.

Conexões elétricas
1. Posicione a máquina em uma superfície estável.
2. Conecte o cabo de energia na máquina, inserindo o

plugue de dois pinos no conector do cabo.

3. Conecte o plugue na tomada.
4. Ligue o interruptor de energia.

5. As luzes de LED se acenderão quando o interruptor for ligado
(Símbolo I).

6. Para desconectar, desligue o interruptor
(Símbolo O) e em seguida remova o plugue da tomada.

Pedal
Utilize somente o pedal fornecido com a máquina. 

O pedal é manuseado com o pé. O pedal permite o início 
e a parada da máquina, assim como controla a 
velocidade de costura. 

1. Desligue o interruptor de energia. (Símbolo O)
2. Insira o plugue do pedal no conector da máquina.
3. Posicione seu pé no pedal.
4. Ligue o interruptor de energia.

10 
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Configurações da máquina 

5. As luzes de LED se acenderão quando o interruptor for ligado.
6. Quanto mais o pedal for pressionado, mais rápido a

máquina irá costurar. A máquina para quando o pedal
deixa de ser pressionado.

Desconecte tudo após costurar
1. Desligue o interruptor de energia.
2. Desconecte o cabo de energia e da máquina.
3. Desconecte o cabo do pedal da máquina.
4. Guarde todos os acessórios na bandeja. Deslize a

bandeja na máquina, ao redor do braço livre.
5. Coloque o pedal no espaço acima do braço livre.

Funções de controle da máquina
Tecla de arremate com indicador LED (A) 
Pressione a tecla de arremate enquanto estiver costurando e a 
máquina costurará alguns pontos de arremate e será 
automaticamente parada. Se pressionada quando a máquina 
não estiver costurando, a máquina irá costurar um arremate e 
parar automaticamente no começo da próxima costura. 
O indicar LED permanecerá aceso até que o ponto de arremate 
seja concluído. 

Tecla de posicionamento de parada da 
agulha para cima/para baixo com 
indicador de LED (B) 
Pressione essa tecla para mover a agulha para cima ou para 
baixo. A configuração da posição de parada da agulha é 
alterada ao mesmo tempo. Quando a posição da agulha estiver 
definida para abaixar, o indicador LED acenderá. Você também 
pode pressionar o pedal para subir ou abaixar a agulha. 

Tecla de controle de velocidade (C, D) 
As teclas de velocidade permitem que você aumente ou diminua 
gradativamente a velocidade da costura. Quando qualquer uma 
das teclas (C ou D) for pressionada, uma mensagem pop-up 
aparece exibindo as opções de configurações de velocidade 
disponíveis. 
OBSERVAÇÃO: Quando o pedal está conectado, essas teclas 
diminuem e aumentam o limite de velocidade.

Tecla do cortador de linha com indicador 
LED (E)  
Pressione essa tecla após costurar para cortar as linhas superior 
e da bobina. 
O LED acenderá e cortará ambas as linhas automaticamente. 
Para cortar antes que a agulha se mova para a posição inicial do 
próximo ponto, pressione a tecla do cortador de linha enquanto 
estiver costurando. Os LEDs (A e E) se acenderão e a máquina 
cortará as linhas após o ponto ou a sequência terminarem.  

• Não pressione essa tecla se não houver tecido embaixo da
sapatilha ou não houver necessidade de cortar as linhas. A
linha pode se embaraçar, causando danos.

• Não utilize essa tecla quando estiver utilizando linhas
mais grossas do que a n° 30, linha de náilon ou outras
linhas especiais. Neste caso, utilize o cortador de linha

• Não utilize a tecla do cortador de linha quando estiver 
costurando com uma agulha dupla ou agulhas asa.

Tecla de início/parada (F) 
A máquina inicia a costura quando a tecla iniciar/parar 
for pressionada e para a costura quando pressionada 
pela segunda vez. A máquina funcionará lentamente 
no início da costura. 

Tecla de retrocesso (G) 
A máquina costurará em retrocesso enquanto esta tecla 
estiver pressionada. Quando não estiver mais 
pressionada, a máquina costurará para frente. 
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Alavanca da sapatilha (H) 
A sapatilha é abaixada ou levantada por meio da alavanca da 
sapatilha. Se você estiver costurando um tecido grosso ou 
diversas camadas de tecido, a sapatilha pode ser levantada 
para facilitar a colocação do tecido embaixo da sapatilha. 

OBSERVAÇÃO: A máquina não funcionará enquanto a 

alavanca da sapatilha (H) estiver levantada (exceto para o

enchimento da bobina).

Cortador de linha (I) 
Utilize esse cortador se a tecla do cortador não for utilizada.. 
1. Levante a sapatilha e leve o tecido e as linhas

para trás após costurar.
2. Enganche as linhas no cortador da linha de trás para frente.
3. Puxe as extremidades da linha para cortá-las.

J 

Seletor de pressão da sapatilha (J) 
A pressão correta da sapatilha permite o fornecimento de tecido 
adequado durante a costura.  A configuração da pressão da 
sapatilha é determinada principalmente pelo tipo e peso do 
tecido que estiver sendo costurado. Para tecidos leves como 
chiffon, cambraia, voal, etc, a pressão é diminuída. Para tecidos 
pesados como denim ou aniagem, a pressão é aumentada. 
Para aumentar a pressão, gire o seletor para 4 ou 5.  
Para diminuir a pressão, gire o seletor para 1 ou 2. 
Para a maioria dos tecidos, gire o seletor para o N.

Tampa (K) 
Para abrir a tampa, levante a lateral dianteira. 

L 

Volante (L) 
Girando o volante, a agulha levanta ou abaixa. Você deve 
sempre girar o volante em sua direção. 

Levantar/abaixar os dentes (M) 
Os dentes estão localizados embaixo da chapa da agulha 
diretamente embaixo da sapatilha. A função deles é mover o 
tecido para frente ou para trás durante a costura. A alavanca 
rebaixadora dos dentes está localizada na parte de trás da 
máquina de costura na base do braço livre. 

Deslize a alavanca (M) para à direita para levantar o dente 
para costuras comuns. O dente levantará quando você 
começar a costurar ou quando você girar completamente o 
volante em sua direção.  

Deslize a alavanca para à esquerda para abaixar o dente 
para costurar botões ou costura com movimento livre. 

Montagem da máquina em uma mesa de costura (N) 
Há dois orifícios na parte de baixo da máquina projetados para 
montar a máquina em uma mesa de costura. Alinhe os orifícios 
(indicados na imagem) com os orifícios correspondentes na base 
da mesa. Fixe a máquina com parafusos. (parafusos não 
incluídos) 

H

I

K

M

N
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Preparação da costura 

Painel de toque LCD 
Quando você ligar a máquina, o painel de toque LCD exibirá a 
tela inicial. 

OBSERVAÇÃO: Se esta mensagem aparecer, isso significa

que a agulha não está na posição correta. Gire o volante em 

sua direção para levantar a agulha em sua posição 

mais alta. Em seguida pressione a tecla “✓”. 

Não pressione a tela com muita força e não utilize 
objetos  pontiagudos para tocá-la. Caso contrário,
a tela pode ser danificada.
Toque na tela somente com o dedo.

Tela inicial (A) 
Quando você ligar a máquina, o visor exibirá a tela inicial (ver 
ao lado). A tela inicial exibirá duas teclas: 

A 
a. Tecla de modo de costura

Pressionando essa tecla, você pode selecionar padrões
de ponto para costurar continuamente. Você também
pode selecionar casas de botão.

b. Tecla de modo de sequência B 
Pressionando essa tecla, você pode facilmente
combinar padrões de ponto e letras, selecionando cada
padrão ou letra.

Observação: Para o modo de sequência, ver página 39.

Tecla inicial (B) 
Você pode voltar para a tela inicial a partir de qualquer 
outra tela, pressionando esta tecla.

Modo de costura 
Na tela inicial, pressionando a tecla de modo de costura, a 
máquina selecionará primeiro o ponto reto. Você pode 
selecionar e costurar todos os padrões de pontos indicados 
nas teclas de seleção direta e o gráfico de padrões localizado 
no interior da tampa superior. 

Informações de pontos 
a. b c Padrão de ponto.

O formato do padrão de ponto mudará de acordo 
com a configuração do comprimento do ponto, 
largura, espelhamento/reverso e alongamento.

b. Número do padrão.
c. Sapatilha recomendada.

A sapatilha exibida na ilustração é recomendada para a
costura normal. A sapatilha recomendada pode mudar,
dependendo do ponto selecionado. O uso da sapatilha
incluída está descrito nesse manual.

d. Largura do ponto/posição da agulha.
e. Comprimento/densidade do ponto.

d e 

a 

b

a 
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Preparação da costura 

Seleção de ponto 
Pressionando uma das teclas de seleção direta (0 a 9), você 
pode selecionar imediatamente o número do ponto. 
Pressione dois ou três dígitos em rápida sucessão para 
selecionar um ponto de 10 para cima. Se o número do 
ponto não existir, você ouvirá um aviso sonoro e o último 
número inserido permanecerá selecionado. 

Opções de padrão de ponto 
Sua máquina selecionará automaticamente configurações 
otimizadas para cada ponto. Você pode fazer ajustes em cada 
ponto, conforme desejado. Os ajustes de configuração serão 
aplicados somente ao ponto selecionado e serão restaurados 
para a configuração padrão quando outro ponto for selecionado. 
Os ajustes de configuração não são salvos automaticamente 
quando a máquina é desligada. 

a. Largura do ponto/posição da agulha
Aumente ou diminua a largura do ponto utilizando as 
teclas + e -. Para pontos retos, utilize + e - para mover a 
posição do ponto para a esquerda ou direita. 
As configurações padrão são exibidas conforme a ilustração. 
Quando uma configuração é alterada, os números são 
destacados. Quando as configurações mínimas ou máximas 
forem atingidas, um aviso sonoro será emitido. 

a b 
b. Comprimento/densidade do ponto

Aumente ou diminua o comprimento do ponto utilizando as 
teclas + e -.
Quando costurar pontos da categoria casa de botão ou 
alongamento (pontos 16-29, 142-159), utilize as teclas + e -
para aumentar ou diminuir a densidade do ponto. Isto pode ser 
necessário de acordo com o tipo de linha utilizada. Quando um 
ponto assim é selecionado, o ícone muda para mostrar que 
densidade do ponto está ativada em vez do comprimento.

c. Espelhamento da largura
Pressionando a tecla de espelhamento da largura, o ponto 
mudará da esquerda para direita. 

d. Comprimento do espelhamento
Pressionando a tecla de espelhamento do comprimento, o
ponto mudará de cima para baixo.
Quando o espelhamento estiver ativo, a tecla será destacada.
Se o espelhamento não estiver disponível, um aviso sonoro
será ouvido.

e. Alongamento
Os pontos na categoria de alongamento (pontos 142-159) 
podem ser alongados. O ponto inteiro será maior, mas a 
densidade permanecerá a mesma. Pressione a tecla Alt 
para mostrar as configurações de alongamento em vez da 
densidade para pontos acetinados. A densidade muda 
para exibir um símbolo de alongamento. Aumente ou 
diminua o alongamento do ponto acetinado utilizando as 
teclas + e -. 

c 

b 

d 

e 
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Preparação da costura 

Configurações da máquina
Tecla de configuração (A) 
Antes ou durante o processo de costura, você pode ajustar 
as configurações pressionando a tecla de configuração. A 
tela de configuração será exibida. 

B Pressionando as teclas de seta da lateral direita, a tela é movida. 
Pressionando a tecla de configuração novamente, a máquina 
retornará para a tela anterior. 

OBSERVAÇÃO: Todas as configurações, exceto a tensão da 

linha, permanecerão iguais até que sejam alteradas. A tensão 

da linha retornará às predefinições quando você alterar o 

padrão. As configurações padrão diferem de acordo com o 

ponto selecionado.

Tensor da linha (B) 
Para a melhor aparência e durabilidade do ponto, certifique-se 
de que as linhas se encontram uniformes entre as duas 
camadas de tecido. Esta máquina define automaticamente a 
tensão da linha quando um padrão é selecionado. Entretanto, 
você pode alterar a tensão da linha conforme a seguir. 

Para aumentar a tensão da linha superior, pressione a tecla +. 
Para diminuir a tensão da linha superior, pressione a tecla -. 
Se você alterar as predefinições, o número será destacado. 

Você pode começar a costurar nesse modo e alterar a tensão 
durante a costura. Para voltar para a tela anterior, pare de 
costurar e pressione novamente a tecla de configurações. 
Quando outro padrão de ponto for selecionado, a tensão da 
linha retornará às predefinições. 

Pré-configuração do tensor da linha 
A linha superior e da bobina se encontrarão aproximadamente 
no meio do tecido. 

Tensão da linha superior muito forte 
Se a linha da bobina estiver visível na parte superior do tecido, 
a tensão da linha está muito forte. Reduza a tensão da linha. 

Tensão da linha superior muito fraca 
Se a linha superior estiver visível na parte de baixo do tecido, 
a tensão da linha está muito fraca. Aumente a tensão da linha. 

Tensão da linha para o ponto decorativo 
A tensão da linha superior deve ser definida um pouco menor 
do que a tensão utilizada no ponto reto. 
A linha superior deve aparecer levemente na parte de baixo 
do tecido, por exemplo, ao realizar uma costura decorativa. 

Dicas úteis 
1. Se sua costura aparece como mostrado na ilustração (os

pontos na parte superior do tecido estão bons, mas os 
pontos da parte de baixo estão soltos), é provável que a 
linha superior não tenha sido colocada corretamente. 
Consulte a página 19 para a utilização correta.

2. Se após verificar a linha superior e a linha da bobina
ainda estiver aparecendo na parte superior, verifique se a
posição da bobina está correta. Consulte a página 18
para informações sobre a configuração correta da bobina.

A 
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Preparação da costura 

Agulha dupla 
Ative a programação da agulha dupla, pressionando os as 
teclas - e + para definir a largura da agulha dupla. 
Quando uma largura é selecionada para a agulha dupla, a 
largura de todos os pontos é limitada para impedir a 
quebra da agulha. 
Para desativar, pressione a tecla - até que o número da largura 
da agulha dupla desapareça. 
No modo de costura, o ícone da agulha dupla será exibido. A 
configuração é mantida até que você a desative. 
Consulte a página 38 para mais informações sobre a costura 
com a agulha dupla. 

MENSAGENS SOBRE A AGULHA DUPLA 

Essa mensagem aparecerá quando a programação da agulha 
dupla for ativada. 
Verifique a agulha e pressione a tecla “✓” para continuar. 

Essa mensagem aparecerá quando um ponto não puder 
ser utilizado com a agulha dupla, caso selecionado. 
Pressione a tecla “✓” e selecione outro padrão ou desative 
a programação da agulha dupla. 

Essa mensagem aparecerá quando a largura do ponto for 
ajustada ao limite. Pressione a tecla “✓” para continuar. 

Aviso sonoro 
Você pode desligar o aviso sonoro pressionando esta tecla. i 
i. O aviso sonoro está ligado.
ii. O aviso sonoro está desligado.

ii 

Contraste da tela  
Você pode ajustar o contraste da tela. Pressionando a tecla + ou 
- , o contraste diminuirá ou aumentará. 

Tela de calibração 
Se os ícones da tela em relação ao local onde você toca na tela 
parecem desalinhados, é possível que a tela precise ser calibrada 
do seguinte modo: 
1. Vá até a tela de configuração, pressione a tecla

de calibração da tela.
2. Pressione cada marca "O" indicada nas 5 posições da tela. (4

cantos e centro) 2  3 

Quando a calibração for concluída, a tela de configuração aparecerá
novamente.

OBSERVAÇÃO: Se a calibração não for concluída corretamente, 

uma mensagem  aparecerá. Pressione tecla “✓” e repita a
calibração.

Versão do software 
A versão do software dessa máquina de costura será indicada 
na parte inferior dessa tela. 

6 

5 

(Exemplo) 

1 

4 
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Colocação da linha 

Preparação da bobina 
Certifique-se de utilizar somente bobinas 
(transparente)  SINGER® na máquina. 

1. Puxe a trava do visor da bobina para à direita e
remova o visor da bobina.

2. Remova a bobina da máquina.

Ajuste do carretel de linha no pino do carretel 
Ver página 19. 

Enchedor da bobina 
1. Segure a linha com as duas mãos e encaixe-a na

guia pela abertura frontal.
2. Leve a linha para à direita e passe pelo guia-fio pela

parte de trás. Passe a linha embaixo do disco tensor do 
enchedor da bobina em sentido horário, certificando-se 
que seja perfeitamente posicionado embaixo do disco.

3. Insira a linha através do furo na bobina e coloque a
bobina no eixo do enchedor da bobina.

4. Segure a extremidade da linha e empurre o limitador 
do enchedor da bobina para a direita. A tela irá mostrar 
iniciar/parar. 

5. Pressione a tecla iniciar/para iniciar o enchimento.

6. Após a bobina encher algumas voltas, pare a máquina 
pressionando a tecla iniciar/parar. Corte a linha próximo 
ao furo na parte superior da bobina. Nenhum fio de linha 
deve ser deixado aparente, fora do furo.

7. Inicie a máquina novamente pressionando a tecla iniciar/parar. 
Você pode ajustar a velocidade do enchimento pressionando 
a tecla "+" (mais rápida) ou "-" (mais lenta).

8. A bobina vai parar quando estiver cheia. Pressione a tecla 
iniciar/parar e empurre o limitador do enchedor da bobina 
para a esquerda.

 

9. Remova a bobina do eixo e corte a linha com o
cortador de linha.

17  



Colocação da linha 

Inserir a bobina 
1. Coloque a bobina na caixa da bobina, certificando-se de

que a bobina gire em sentindo anti-horário.

2. Coloque a linha na abertura (a) enquanto segura a bobina
levemente com seu dedo.

a 

3. Puxe a linha ao longo da abertura, para cima e ao redor do
topo, para à esquerda e em seguida para baixo.
Puxe a linha para à direita para cortar a linha.

4. Recoloque o visor da bobina. Coloque os encaixes do lado
esquerdo na chapa da agulha e empurre para baixo o lado
direito do visor da bobina até que seja encaixado.

OBSERVAÇÃO: Esta máquina pode iniciar a costura sem 

pegar a linha da bobina. Se você deseja pegar a linha da

bobina, consulte a página 20. Certifique-se de utilizar 

somente bobinas (transparentes)  SINGER
® 

nesta máquina.
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Colocação da linha 

Ajuste do carretel de linha no pino do carretel 
1. Levante a extremidade esquerda do pino do carretel e

coloque o disco de feltro e o carretel de linha no pino do 
carretel para que a linha se desenrole por baixo do 
carretel. 

2. Coloque o prendedor do carretel no pino do carretel de modo
que fique o mais firme possível.

a. Reverta a direção do prendedor do carretel de acordo com o
tamanho do carretel.

b. Utilize o prendedor pequeno do carretel quando utilizar
carretéis de linha menores.

c. Coloque a rede do carretel sobre o carretel, caso a
linha se desenrole muito facilmente ou se a linha ficar
presa ou enrolada no guia-fio.

OBSERVAÇÃO: Os carretéis de linha têm diversos estilos e 

tamanhos. O prendedor do carretel de linha deve permitir que a

linha saia livremente e ainda assim mantenha o carretel firme no

pino do carretel. Diferentes carretéis de linha fornecem 

diferentes resultados, de acordo com o prendedor do carretel

colocado na frente da linha. Se a linha não estiver saindo
livremente ou estiver ficando presa na parte de trás do pino do 

carretel ou no guia-fio, tente diferentes tamanhos de 

prendedores para o carretel a fim de encontrar a que melhor se

adeque ao carretel utilizado.

Passando a linha na agulha 
Preparação para colocação da linha 
1. Levante a alavanca da sapatilha.
2. Levante a agulha até o ponto mais alto, girando o

volante na sua direção.
(Mantenha essa posição para passar a linha no furo da agulha.)

OBSERVAÇÃO: É muito importante levantar a alavanca da 

sapatilha antes de passar a linha na máquina. Caso contrário, 

é provável que a qualidade da costura seja ruim ou que haja

voltas excessivas de linha na parte de baixo do tecido. 

Levante sempre a alavanca da sapatilha antes de começar a 

passar a linha na máquina.

Passando a linha na parte superior 
1. Segure a linha com as duas mãos e encaixe a linha na

guia pela abertura frontal.
2. Traga a linha para trás e passe-a pela abertura da direita

para a esquerda.
3. Traga a linha para à esquerda e puxe-a para baixo na

sua direção, ao longo da abertura.
4. Passe a linha ao redor da volta U e em seguida traga-a de

volta para cima.
5. Para passar a linha na alavanca do estica-fio, puxe a

linha para cima e novamente para baixo, indo da
direita para à esquerda ao redor da abertura.

6. Puxe a linha para baixo ao longo da abertura.
7. Puxe a linha através do guia-fio a partir da abertura do

lado direito.
8. Passe a linha no furo da agulha pela parte da frente.

Veja as instruções da próxima página para saber como
utilizar o passador de linha.
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Colocação da linha 
Passando a linha no furo da agulha 

Não abaixe a alavanca do passador enquanto a 

máquina estiver em funcionamento. 

OBSERVAÇÃO: O passador de linha é utilizado 

para agulhas de espessuras entre 80/11 até 100/16.

1. Abaixe a sapatilha.

2. Verifique se a agulha está levantada em sua posição
mais alta. Caso contrário, levante a agulha girando o
volante em sua direção.

3. Abaixe lentamente o passador e puxe a linha pelo guia-fio
(a) e puxe para à direita.

4. Empurre a alavanca o máximo possível. O passador
irá girar e o pino do gancho passará pelo furo da
agulha.

5. Puxe a linha no guia, certificando-se de que esteja
embaixo do pino do gancho.

6. Segure a linha levemente e solte a alavanca para trás. À
medida que o passador gira para trás, o pino do gancho
passará pelo furo da agulha, formando um laço com a
linha.

7. Puxe a linha para trás cerca de 10 cm (4 polegadas) pelo
furo da agulha.

Pegando a linha da bobina 
Esta máquina pode iniciar a costura sem pegar a linha da 
bobina. Se você deseja começar a costurar com uma linha 
de bobina mais longa, puxe a linha da bobina do seguinte 
modo. 
1. Insira a bobina na caixa da bobina conforme exibido na

página 18, mas não corte a linha. 

2. Levante a sapatilha.

3. Segure a linha superior levemente e gire completamente
o volante na sua direção.

4. Puxe levemente a linha superior. A linha da bobina
sairá em forma de laço.

5. Posicione tanto a linha superior quanto a linha da bobina
cerca de 10 cm (4 polegadas) em direção a parte de trás da
sapatilha.

6. Recoloque o visor da bobina. (Ver página 18)
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Onde usar cada ponto 
Atalhos (0 -9)

0. Ponto reto na posição de agulha centralizada
• Para pontos superiores, costuras básicas, pregar botão, etc.

1. Ponto ziguezague
• Para acabamento, aplicações, etc.

2. Bainha invisível
3. Acabamento
4. Ponto de Acabamento para Tecidos Flexíveis e Decoração
5. Ponto pluma
6. Ponto Reto Flexível

• Ponto reto de reforço
7. 3 Pontinhos

• Para acabamentos de tecidos de malha, costura de tecidos
flexíveis, reparos
8. Elástico M, para bainhas em tecidos flexíveis
9. Ponto colmeia

Básicos (10-17)
10. Ponto reto na posição de agulha à esquerda

• Arrematar a costura do botão
11. Pregar botão
12. Ponto Reto com Arremate Automático Centralizado
13. Ponto Reto com Arremate Automático à Esquerda.
14. Alinhavo
15. Ponto ziguezague duplo
16. Ponto de Reforço
17. Ponto de Cerzir

Casas de botão (18-30)
18. Casa de Botão (Larga)
19. Casa de Botão (Estreita)
20. Casa de Botão de Olho
21. Casas de Botão de Olho com Reforço
22. Casa de Botão de Olho com Ponta
23. Casa de Botão de Canto Oval (Estreita)
24. Casa de Botão de Canto Oval com Reforço
25. Casa de Botão de Cantos Ovais
26. Casa de Botão Decorativa
27. Casa de Botão Flexível
28. Casa de Botão Tradicional
29. Casa de Botão de Contorno
30. Ponto Ilhós

Elásticos (31-37)
31. Ponto Haste para tecidos elásticos

 32.-37. Ponto de Acabamento para Tecidos Flexíveis e Decoração 
Decorativos (38-128)
39. Ponto Ric-Rac
40. Ric-Rac Duplo
43. Ponto espinho

Acetinados (129 -141)
Alongamentos (142-159)
Quilt (160-176)
 160. Ponto Tipo Quilt  
Pontos clássicos (177-199)

Padrões de pontos de letras 
Costura sequencial (ver página 39)

Começando a costurar
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Começando a costurar 
Selecione o ponto reto na posição de agulha 
centralizada (N° 0)
Início e fim da costura
1. Verifique a sapatilha (sapatilha de uso geral).

Consulte a página 8 sobre a troca da sapatilha.

2. Posicione o tecido embaixo da sapatilha e abaixe-a.

3. Segure as linhas na parte de trás. Pressione a tecla de
iniciar/parar ou pise no pedal para começar a costurar.
Continue segurando as extremidades da linha durante os
primeiros pontos, solte-as em seguida.
Guie delicadamente o tecido enquanto costura.
Você pode regular a velocidade de costura pressionando
as teclas de controle de velocidade ou o pedal. As teclas
são utilizadas para ajustar a velocidade, e também definir
a velocidade máxima do pedal.

4. Quando você chegar no fim da costura, pressione a tecla
iniciar/parar  ou libere o pedal.

5. Pressione a tecla do cortador de linha.

6. Levante a alavanca da sapatilha e remova o tecido.

Ponto retrocesso
O ponto em retrocesso é utilizado para reforçar as extremidades das costuras.
1. Comece costurando 4 ou 5 pontos.
2. Pressione e segure a tecla do retrocesso para costurar com o

ponto em retrocesso até o início da costura.

3. Solte a tecla do retrocesso e costure para frente até alcançar
o final da costura.

4. Pressione e segure a tecla do retrocesso e costure de
4 a 5 pontos em retrocesso.

Começando a costurar

5. Solte a tecla de retrocesso e costure até o final da costura.
6. Pare de costurar.

OBSERVAÇÃO: Os padrões de ponto n° 12 e 13 têm 
um ponto de retrocesso embutido. Ver página 24 para 
informações sobre como utilizar esses pontos.

• Não pressione a tecla do cortador de linha se não houver
tecido embaixo da sapatilha ou não houver necessidade de
cortar as linhas. A linha pode se embaraçar, causando danos.

• Não utilize a tecla do cortador de linha em linhas mais
grossas do que n°30, linha náilon ou outras linhas especiais.
Neste caso, utilize o cortador de linha localizado na lateral
esquerda da máquina. (Ver página 12)

• Não utilize a tecla do cortador de linha quando estiver
costurando com uma agulha dupla ou agulhas asa.
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Ponto de arremate
Você pode costurar alguns pontos de arremate no início e 
no final do ponto.
1. Pressione a tecla de arremate. A luz de LED acenderá.
2. Comece a costurar.

A máquina costura os pontos de arremate e para
automaticamente.

3.    Comece a costurar novamente e costure o padrão selecionado.
4. Quando você chegar no fim da costura, pressione a tecla de arremate.

A máquina costurará os pontos de arremate e parará automaticamente.

Contornando cantos
1. Pare a máquina quando você chegar nos cantos dos tecidos.
2. Gire o volante na sua direção e insira a agulha no

tecido.

OBSERVAÇÃO: Você pode mudar a posição de parada da 
agulha, pressionando a tecla de posicionamento de parada da 
agulha para cima/para baixo. Quando a posição da agulha 
estiver definida para abaixar, o indicador LED acenderá. Você 
também pode pressionar o pedal para subir ou abaixar a agulha.

3. 
4. 
5. 

Levante a sapatilha.
Utilize a agulha como um eixo e gire o tecido.
Abaixe a sapatilha e continue a costurar.

Largura da margem de costura
As linhas de guia na chapa da agulha indicam a distância até 
a posição central da agulha. Para manter uma margem de 
costura consistente, guie o tecido ao longo da linha de guia 
desejada, na chapa da agulha.

Costurando tecidos pesados
Ao costurar tecidos pesados ou grossos, a parte frontal da sapatilha 
tem a tendência de levantar quando há emendas ou outras áreas 
volumosas. 
1. Quando a parte frontal da sapatilha começar a se inclinar,

abaixe a agulha no tecido e levante a alavanca da sapatilha.
2. Empurre o pino estabilizador (localizado no lado direito da

sapatilha de uso geral) e ao mesmo tempo abaixe a alavanca
da sapatilha. A sapatilha deve estar nivelada em relação ao
tecido. Assim que a alavanca da sapatilha for abaixada, não é
mais necessário manter o pino estabilizador.

Costurando peças sobrepostas	
Guie o tecido com as duas mãos ao costurar áreas sobrepostas.

3. Comece a costurar. Após alguns pontos, o pino 
estabilizador se soltará.

a. A alavanca da barra da sapatilha pode ser levantada um 
nível  acima, para posicionar com mais facilidade 
materiais pesados sob a sapatilha.

Começando a costurar
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Os pontos ziguezague são utilizados frequentemente em 
aplicações e costuras decorativas.

Costura do ponto reto
Os padrões do ponto reto devem ser selecionados para se 
adequarem ao tipo de tecido costurado.  A posição à esquerda 
da agulha (n° 10, 13) é mais adequada para a costura de 
tecidos leves.
Nº 0.  Posição centralizada da agulha. 
Nº 10. Posição à esquerda da agulha.
Nº 12. Agulha centralizada com ponto reverso embutido. 
Nº 13. Agulha à esquerda com pontos reverso embutido 
Sapatilha de uso geral (A).

Costura do ponto ziguezague
Sua máquina pode fazer pontos ziguezague de várias 
larguras e comprimentos, alterando as configurações da 
largura e comprimento do ponto. 

N° 1 Ponto ziguezague
Sapatilha de uso geral (A) ou ponto acetinado (B)

Ponto reto
1. Posicione o tecido embaixo da sapatilha e abaixe-a.
2. Segure levemente as linhas atrás da sapatilha com a sua

mão esquerda, conforme iniciar a costura. Guie levemente
o tecido com mão direita à medida que você costura.

3. Quando chegar no fim da costura, pare de costurar.
4. Aperte a tecla do cortador, para cortar a linha.

Ponto reto com arremate automático 
(Padrão n° 12, 13)
1. Posicione o tecido embaixo da sapatilha e abaixe-a.
2. Segure a linha superior levemente e inicie a costura.

A máquina costurará de 4 a 5 pontos para frente e de 4 a
5 pontos para trás e continuará costurando para frente.

3. Quando você chegar no fim da costura, pressione a tecla
do retrocesso. A máquina costurará alguns pontos para
trás e alguns para frente e parará automaticamente.

4. Pressione a tecla do cortador de linha.

Costura
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Ponto acetinado
Para costurar um ponto acetinado, diminua o comprimento 
do ponto, encaixe a sapatilha para ponto acetinado. (B)

Veja a próxima página sobre a utilização do ziguezague 
em acabamentos.
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5mm

1cm

5mm

Ponto de bainha invisível
A bainha é costurada sem pontos aparentes no lado 
correto do tecido.
A ilustração à direita mostra um exemplo de uma bainha 
invisível finalizada. O lado direito do tecido é exibido em 
branco, o avesso está em cinza. 

N° 2 bainha invisível para tecidos não 
flexíveis.
N°8 bainha invisível para tecido flexível. 
Sapatilha para bainha invisível (D).

1. Dobre o tecido conforme exibido na ilustração.
a. Tecido médio, pesado
b. Tecido leve
c. O avesso do tecido
d. Acabamento

2. O guia (e) na sapatilha para bainha invisível contribui para
garantir que a dobra do tecido seja guiada uniformemente
durante a costura da bainha. O guia (e) é ajustado girando
o parafuso de ajuste (f).

3. Posicione o tecido para que os pontos retos (ou pequenos
pontos ziguezague) estejam na borda saliente da bainha,
e que os pontos ziguezague maiores alcancem apenas
uma linha da borda dobrada (g). Se necessário, gire o
parafuso (f) para ajustar a sapatilha para que a agulha
encoste levemente a borda dobrada do tecido.

4. Abaixe a sapatilha e costure a bainha, guiando o tecido
uniformemente.

5. Vire o tecido ao terminar de costurar.
c. O avesso do tecido
h. O lado certo do tecido

OBSERVAÇÃO: Faça um teste em um pedaço de tecido 
similar ao que será costurado, para que você possa determinar 
o melhor posicionamento do guia da sapatilha.
Você pode também ajustar as configurações de largura e 
comprimento, adaptando o ponto conforme necessário

Costura
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Sapatilha de uso geral/sapatilha de ponto 
acetinado
N° 1, 4, 7, 37
Sapatilha de uso geral (A)
N° 15, 33 Sapatilha de ponto acetinado (B)

Posicione o tecido de modo que a agulha perfure a borda 
do tecido, ao utilizar a sapatilha de uso geral/sapatilha de 
ponto acetinado.

OBSERVAÇÃO: A ilustração à direita mostra a 
aparência dos pontos costurados na borda do tecido.

N° 1 para ziguezague estreito (largura= 2,0 a 4,5).
N° 4, 7, 15, 33, 37 para tecido que desfiam com 
facilidade ou tecidos flexíveis.

Para impedir acidentes, a sapatilha de acabamento deve 
 ser utilizada somente para os padrões 1, 3, 34, 35, 36. 

Não altere as configurações do ponto. É possível que a 
agulha se choque contra a sapatilha e se quebre ao costurar 
outros padrões e configurações.

OBSERVAÇÃO: Se desejado, aparece o excesso de 
tecido após a conclusão do ponto. Seja cuidadoso 
para não cortar as linhas enquanto estiver cortando.

Costura

Acabamento

Sapatilha de acabamento 
N° 1 (largura do ponto 5,0)
N° 3, 32, 34, 35, 36 (largura do ponto 5,0 - 
7,0) Sapatilha de acabamento (C)

OBSERVAÇÃO: A ilustração à direita mostra a 
aparência dos pontos costurados na borda do tecido.

Alinhe o tecido na chapa da agulha e na sapatilha de 
acabamento, para que a agulha perfure a borda do tecido.

N° 1 (largura= 5,0) é utilizado para impedir a descostura dos 
tecidos.

N° 3, 32, 34, 35, 36 são projetados para realizar as costuras 
e finalizá-las ao mesmo tempo.
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Patchwork

Crie peças para decoração interessantes fazendo pontos 
decorativos sobre as costuras. Tente misturar diversos tipos 
de tecidos para uma variedade ainda maior.

N° 0
Sapatilha de uso geral (A)

1. Posicione dois pedaços de tecidos do lado certo e
costure um ponto reto longo.

2. Pressione a abertura da costura.

N° 5, 43

3. Com o lado certo do tecido virado para cima, costure
o ponto decorativo, certificando-se de que os pontos
saiam nos dois lados da costura.
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Costura do ponto elástico
Os pontos retos são fortes, flexíveis e cederão com o 
tecido sem se romperem. Usados em malha, assim como 
tecidos resistentes como jeans ou sarja.

N° 6 Ponto reto flexível
N° 31 Ponto haste para tecidos elásticos
N° 39 Ponto ric-rac
Sapatilha de uso geral (A)

Recomendamos que você utilize uma agulha para malha 
e tecidos sintéticos, para evitar a falha de pontos e que as 
linhas não se rompam. Ver página 9 para recomendações 
sobre agulhas.
a. Jaqueta b. Calça
c. Bolsa d. Bolso

Ponto 3 pontinhos
Utilizado para costura em pontos flexíveis e pontos de 
acabamento.

N° 7  3 pontinhos
Sapatilha de uso geral (A)

OBSERVAÇÃO: A ilustração à direita mostra a 
aparência dos pontos costurados na borda do tecido.

A. Costura flexível
O tecido é deslocado para frente e para trás da 
agulha enquanto costura.

B. Ponto de acabamento
Utilizado para tecidos que desfiam com facilidade ou  
malha. Consulte as páginas anteriores para 
informações sobre acabamento.

Costura
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Costura de botões 
N° 11

Sapatilha de pregar botão (M)

1. Abaixe o dente movendo a alavanca para à esquerda.
(Uma mensagem aparece ao selecionar o ponto n°11,
pressione a tecla “✓”  .)

2. Encaixe a sapatilha de pregar botão. Alinhe os dois
orifícios do botão com a abertura da sapatilha e abaixe a
sapatilha para manter o botão firme.

Costura

Alinhavo
O alinhavo é um ponto temporário, utilizado para 
experimentar peças e unir ou marcar tecidos.

N° 14 Ponto alinhavo
Sapatilha de uso geral (A)

1. Puxe a linha da bobina para um melhor resultado. (Ver
página 20) abaixe o dente movendo a alavanca para à
esquerda. (Uma mensagem  aparece ao selecionar
o ponto n° 14, pressione a tecla “✓” .)

4. Levante a alavanca da sapatilha.
5. Segurando a linha superior, empurre a quantidade

necessária de tecido para trás, por baixo da sapatilha.

2. Posicione o tecido embaixo da sapatilha e abaixe a
alavanca da sapatilha.

3. Segure levemente a linha superior e da bobina e inicie a
costura.
A máquina costurará somente dois pontos.

6. Comece a costurar. A máquina costurará dois pontos.
7. Repita-os quantas vezes forem necessárias para finalizar

a fileira dos pontos de alinhavo.

OBSERVAÇÃO: Para impedir o deslocamento das camadas 
de tecido, insira alfinetes transversalmente na direção do 
alinhavado.  Puxe a linha da bobina para remover os pontos.

8. Após costurar, levante o dente movendo a alavanca
para à direita.

Para impedir acidentes, certifique-se de que a 
agulha não bata nos alfinetes durante a costura.
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3. Ajuste a largura do ponto para que a agulha entre no
furo esquerdo do botão.

4. Verifique o movimento da agulha, esquerda e direita,
girando lentamente o volante em sua direção,
certificando-se de que a agulha não acerte o botão.

5. Defina o número de pontos para costurar o botão
pressionando as teclas + e -. O padrão é oito pontos.

6. Comece a costurar em velocidade baixa. A máquina
irá costurar o número de pontos definidos no visor e
em seguida arrematar e parar.
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Para impedir acidentes, certifique-se de que a agulha  
não acerte o botão durante a costura, caso contrário a 
agulha pode se quebrar.

7. Levante a sapatilha e corte as linhas restantes cerca de 10
cm (4”).

8. Puxe as extremidades da linha para o avesso do tecido
com uma agulha de costura manual. Junte as
extremidades para prender.

9. Após costurar, mova o dente para à direita. Para voltar o
dente na posição de costura, gire o volante em sua
posição.

OBSERVAÇÃO: Para costurar um botão de 4 furos, siga os 
procedimentos acima para os primeiros dois furos. Em 
seguida levante a sapatilha levemente e mova o tecido para 
costurar os outros dois furos, seja em paralelo ou cruzado.

Linhas de reforço dos botões
Os botões de casacos e jaquetas frequentemente têm linhas 
de reforço para afastá-los do tecido. Insira um alfinete ou 
uma agulha embaixo da abertura central da sapatilha pela 
parte frontal, para abrir espaço para o reforço. Costure sobre 
o alfinete ou agulha. Para criar um reforço puxe a parte traseira
do botão e enrole a linha ao redor dos pontos. Junte 
firmemente as extremidades da linha.

Costura
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Costura

Pregando zíperes
Zíper centralizado
N° 0 Ponto reto (posição centralizada da 
agulha) Sapatilha de pregar zíper (E)

7-10 mm

7-10 mm

5 mm

Mudar a posição da agulha na direção incorreta 
quando a sapatilha de pregar zíper estiver acoplada, pode 

fazer com que a agulha se choque contra a sapatilha, podendo 
quebrar a agulha ou danificar a máquina. Se ajustar a posição da 
agulha, certifique-se de fazer com que a agulha se movimente a 
partir do centro da sapatilha de pregar zíper. Antes de costurar, 
gire o volante lentamente na sua direção, certificando-se de que 
a agulha não se choque contra a sapatilha.

1. Alinhave a abertura do zíper até a linha da costura.
a: Ponto reto
b: Fim da abertura
c: Alinhavo
d: O avesso do tecido

2. Pressione para abrir a margem de costura.
Posicione o zíper aberto, virado para baixo na margem
de costura com os dentes contra a linha de costura.
Alinhave a lateral do zíper.

3. Encaixe a sapatilha de pregar zíper.
Encaixe o lado esquerdo do pino da sapatilha no suporte da
sapatilha, quando estiver costurando o lado direito do zíper e
encaixe o lado direito do pino da sapatilha no suporte da
sapatilha, quando estiver costurando o lado esquerdo do zíper.

4. Costurando no lado direito do tecido, costure o lado
esquerdo do zíper de baixo para cima.

5. Costure a partir da extremidade inferior e lado direito do zíper.
Remova o alinhavo e pressione.

Zíper na lateral
N° 0 Ponto reto (posição centralizada da 

agulha) Sapatilha de pregar zíper (E)

5 mm

Mudar a posição da agulha na direção incorreta 
quando a sapatilha de pregar zíper estiver acoplada, 

pode fazer com que a agulha se choque contra a sapatilha, 
podendo quebrar a agulha ou danificar a máquina. Se ajustar 
a posição da agulha, certifique-se de fazer com que a agulha 
se movimente a partir do centro da sapatilha de pregar zíper. 
Antes de costurar, gire o volante lentamente na sua direção, 
certificando-se de que a agulha não se choque contra a 
sapatilha.

1. Alinhave a abertura do zíper até a linha da costura.
a: Ponto reto
b: Fim da abertura
c: Alinhavo
d: O avesso do tecido

2. Dobre para a margem de costura esquerda.
Vire abaixo da margem de costura direita para formar uma
dobra de 3 mm (1/8").
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3. Encaixe a sapatilha de pregar zíper.
Encaixe o lado esquerdo do pino da sapatilha no suporte da
sapatilha, quando estiver costurando o lado direito do zíper e
Encaixe o lado direito do pino da sapatilha no suporte da
sapatilha, quando estiver costurando o lado esquerdo do zíper.

4. Costure o lado esquerdo do zíper de baixo para cima.

7-10 mm
5. Vire o tecido para o lado direito. Costure a partir da

extremidade inferior e lado direito do zíper.
6. Para de costurar quando a sapatilha alcançar a faixa do

zíper, cerca de 5 cm (2") da parte superior do zíper.

Costura ao redor do cursor do zíper:
1. Pare de costurar antes de atingir a faixa do zíper.
2. Abaixe a agulha no tecido.
3. Levante a sapatilha e deslize para trás a faixa do zíper

para liberar a sapatilha.
4. Abaixe a sapatilha e continue costurando.
5. Remova os pontos de alinhavo.

a. Faixa do zíper

Quilting
Pontos para Quiltar sobre Patchwork 
O quilt consiste em três camadas:
A superior, a manta acrílica e o forro. A camada superior é 
formada por pedaços  de tecido unidos para criar a superfície. 
N° 0 Ponto reto (posição centralizada da agulha). 
N° 160 Ponto tipo quilt.
Ponto reto/sapatilha de patchwork.
Guia para quilting

Para prevenir acidentes, não altere a posição da agulha.
Alterar a posição da agulha pode fazer com que 

ela se choque contra a sapatilha, podendo quebra-la ou 
danificar a máquina.

Quiltando em Linhas Paralelas (Matelassê)
Costure três camadas de material (superior, manta acrílica, 
forro). Utilize um guia para quilt para costurar fileiras 
sucessivas. Insira um guia para quilt no orifício do suporte da 
sapatilha e defina o espaço desejado.
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Costura
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Costura

Ponto Tipo Quilt (N° 160)
Utilize  uma linha bem leve que combine com a parte 
superior do tecido. Coloque a linha que contraste com a cor 
do tecido na bobina. Tensione a linha superior ao máximo ou 
quase ao máximo. Ao costurar, a linha da bobina será 
puxada para cima e resultará na estética de um ponto tipo 
quilt. Ajuste a tensão da linha e o comprimento do ponto, 
conforme o visual desejado para o seu projeto.

Ponto para cerzir e de reforço 
Você pode cerzir e costurar reforços utilizando a sapatilha 
de casa de botão.

N° 16 Ponto de reforço, para reforçar áreas que estarão 
sujeitas à desgaste como, cantos de bolsos.
N° 17 Cerzir, reparo e outras aplicações. Sapatilha para casas 
de botão

1 2 3 4

1 2

1. Ajuste o deslizar na base da sapatilha de casa de botão de
acordo com o comprimento do ponto de reforço ou cerzido.
a= comprimento do reforço ou cerzido.

2. Passe a linha superior pela abertura da sapatilha da casa
de botão e puxe a linha superior para à esquerda.

3. Posicione o tecido sob a sapatilha para que o ponto inicial
esteja na área mais grossa.
Abaixe a sapatilha.

b.  Ao costurar o ponto de reforço na borda de um tecido
grosso como um bolso, coloque um pedaço de papelão ou 
tecido da mesma grossura ao lado do tecido, para a ajudar 
a manter o nível da sapatilha à medida que você costura.

4. Abaixe completamente a alavanca da casa de botão.

OBSERVAÇÃO: A máquina não iniciará a costura se a 
alavanca do caseador não estiver abaixada adequadamente 
ou se a sapatilha não estiver posicionada corretamente.

5. Segure a linha superior levemente e ligue a máquina.

6. A máquina fará o reforço ou o cerzido conforme exibido.
A máquina parará automaticamente quando um padrão
for finalizado.

7. Levante a sapatilha para remover o tecido.

a
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Costura da casa de botão 
Selecione o estilo da casa de botão que deseja costurar. 
A máquina pode costurar 12 tipos de casa de botões.

18. Casa de Botão (Larga)
19. Casa de Botão (Estreita)
20. Casa de Botão de Olho
21. Casas de Botão de Olho com Reforço
22. Casa de Botão de Olho com Ponta
23. Casa de Botão de Canto Oval (Estreita)
24. Casa de Botão de Canto Oval com Reforço
25. Casa de Botão de Cantos Ovais
26. Casa de Botão Decorativa
27. Casa de Botão Flexível
28. Casa de Botão Tradicional
29. Casa de Botão de Contorno

OBSERVAÇÃO: A densidade das laterais da casa de botão 
podem ser ajustadas com o controle de comprimento do ponto.

1. Marque a posição e comprimento da casa de botão no tecido.

2. Abra o deslizador da sapatilha.  Posicione o botão na
base da sapatilha.
Ajuste o deslizador de acordo com o diâmetro do botão,
para que o botão se encaixe bem na sapatilha.

3. Passe a linha superior pelo orifício da sapatilha da casa de
botão e puxe a linha superior para à esquerda.

4. Posicione o tecido sob a sapatilha para que a marca da
linha central esteja no centro da sapatilha da casa de
botão. Abaixe a sapatilha ao mesmo tempo em que puxa a
sapatilha em sua direção.

OBSERVAÇÃO: É recomendado que você utilize uma 
entretela no avesso do tecido.

Para botões com um formato irregular que não se encaixem 
bem na sapatilha de casa de botão, remova o botão da base 
da sapatilha. Ajuste o deslizador de acordo com o diâmetro 
do botão e da espessura do botão.

a= comprimento do botão + espessura

5. Abaixe completamente a alavanca da casa de botão.

OBSERVAÇÃO: A máquina não iniciará a costura se a alavanca 
da casa de botão não estiver abaixada adequadamente ou se a 
sapatilha não estiver posicionada totalmente para frente.

6. Segure a linha superior levemente e acione a máquina.
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a



34

Costura
7. A máquina costurará a casa de botão na ordem, conforme

exibida e parará automaticamente após a costura.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

1 2 3 4 5

8. Levante a sapatilha para remover o tecido.
9. Utilize um abridor de casa para abrir o centro da casa

de botão, tomando cuidado para não cortar as
extremidades da casa de botão. Posicionar alfinete na
extremidade da casa de botão para servir como trava
durante o corte, pode ser útil.

OBSERVAÇÃO: Para costurar casa de botões em tecidos 
difíceis de costurar ou ao longo da borda de peças de 
multicamadas, instale a placa inferior. Posicione o tecido entre 
a placa inferior e a sapatilha.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



35

3. Levante a sapatilha para remover o tecido.

4. Corte cuidadosamente pelo meio da casa de botão, cerca
de 3 mm de cada extremidade. Corte transversalmente
para cada canto, conforme exibido. Remova os pontos de
alinhavo.

5. Puxe o pedaço pela abertura até a parte inferior.

6. Vire o tecido e puxe o pedaço pelo retângulo da casa de
botão.
Pressione o pedaço.

c. O avesso do tecido
d. O lado certo do tecido

7. Vire o tecido e pressione o lado da margem de costura.

8. Dobre cada lado do pedaço para formar pregas que se
juntem no centro da casa de botão e cubra a abertura.
Pressione o pedaço.

9. Vire o pedaço para o lado direito e alinhave ao longo do
centro de cada dobra.

a. O lado certo do tecido
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Costura
Casa de botão de contorno
A casa de botão de contorno oferece um toque profissional 
em peças sob medida como ternos, casacos e jaquetas.

29. Casa de botão de contorno
Sapatilha de casa de botão

1. Corte um pedaço de tecido de 2.5 cm (1”) de largura, 1 cm
(1/3”) maior do que a casa de botão finalizada.
Alinhave um pedaço para que a linha central do pedaço se
alinhe com a marca central da casa de botão.

a. O lado certo do tecido
b. O avesso do remendo

2. Abaixe a alavanca da casa de botão e costure a casa de botão.
(Ver as páginas anteriores)
A máquina costurará a casa de botão na ordem, conforme
exibida e parará automaticamente após a costura.

1 2 3 4
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Costura
10. Dobre o tecido e costure ao longo de casa lado, somente

uma agulha de largura da linha de costura original.
Remova os pontos de alinhavo.

c. O avesso do tecido.
11. Dobre o tecido ao longo da extremidade da casa de botão

e costure extremidades retangulares sob a linha de
costura original.

12. Pressione e apare o pedaço em cerca de 5 mm
(3/16") do ponto.

a. O lado certo do tecido
b. O avesso do tecido

OBSERVAÇÃO: Quando costurar um tecido mais leve, reforce a 
área da casa de botão. Corte um pedaço de tecido de 3 cm (1 
1/4”) maior e 2 m (3/4”) maior do que a casa de botão finalizada. 
Una o avesso sobre cada marcação da casa de botão.

Ponto ilhós
Este padrão de ponto é utilizado para furos de cintos e 
outras aplicações similares.

30 Ilhós
Sapatilha para ponto acetinado (B)

1. Posicione o tecido embaixo da sapatilha e abaixe a
sapatilha. Ligue a máquina.
A máquina costurará o ilhós e parará automaticamente.

2. Pressione a tecla de cortador da linha e levante a sapatilha.

3. Faça um furo no centro do ilhós.

OBSERVAÇÃO: Vazador não incluído na máquina.
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Aplicações 
N° 162, 163, 164 
Sapatilha de ponta aberta

Para impedir acidentes, não altere a largura do ponto   
em mais do que 5,0. Caso contrário a agulha pode se 
chocar contra a sapatilha e quebrar.

1. Coloque o aplique no tecido base com cola de tecido ou
entretela termocolante.

2. Costure com o lado certo do ponto, seguindo a borda
direita da aplicação o mais perto possível.

Ao costurar ângulos pontiagudos ou curvas, deixe a agulha 
na posição mais baixa e levante a sapatilha.
Com a agulha no tecido, gire-o.

Costura com braço livre 
Simplesmente removendo o compartimento de 
armazenamento removível, é possível acessar o braço livre, 
tornando mais fácil costurar áreas de difícil acesso como 
bainhas de calça, punhos de camisetas e roupas infantis.

OBSERVAÇÃO: Consulte a página 8 para instruções sobre a 
remoção do compartimento de armazenamento removível.

OBSERVAÇÃO: Aplicações também podem ser feitas com 
um ponto acetinado utilizando a sapatilha para ponto 
acetinado (página 24). Pode ser útil posicionar um 
estabilizador de tecido embaixo do tecido, evitando 
qualquer franzido do tecido.
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Costura
Pontos decorativos contínuos  
Utilize a sapatilha para ponto acetinado em padrões de 
pontos decorativos contínuos. Esta sapatilha tem uma 
abertura na parte de baixo que permite que pontos 
acetinados (ou outro ponto pouco espaçado) passem 
livremente embaixo da sapatilha, N° 38-199 
Sapatilha para ponto acetinado (B)

OBSERVAÇÃO: A ilustração à direita mostra a aparência dos 
pontos quando costurados continuamente no tecido.

Para personalizar o padrão do ponto decorativo contínuo, 
você deve ajustar o comprimento e a largura do padrão. Faça 
testes com retalhos até atingir o comprimento e largura 
desejados.

É recomendado que você utilize um estabilizador no 
avesso do tecido. Isto ajuda a impedir que o tecido fique 
franzido.



38

14. Costure.

O modo da agulha dupla permanecerá até que a configuração seja 
alterada para "-.-". Quando o modo da agulha dupla for redefinido 
para “-.-”, o ícone da agulha dupla desaparecerá da tela principal.

OBSERVAÇÃO: A agulha dupla também pode ser utilizada 
em sequências.

Costura com agulha dupla
Com uma agulha dupla, efeitos interessantes podem ser produzidos 
pelos pontos decorativos. Tente utilizar duas linhas de cores 
diferente para uma maior variedade. Sempre faça primeiro um teste 
para ajudá-lo a determinar as melhores definições para o ponto.

OBSERVAÇÃO: A ilustração à direita mostra um exemplo da 
estética dos pontos ao costurar com a agulha dupla.
A agulha dupla não está incluída na máquina.

Todos os padrões, exceto o n° 11, 16-30, podem ser 
costurados com uma agulha dupla.
Sapatilha de uso geral (A) ou ponto acetinado (B)
1. Remova a agulha e insira a agulha dupla.
2. Passe a primeira linha normalmente, seguindo o caminho

da linha.
3. Passe manualmente a linha no furo da agulha da

esquerda indo da frente para trás.

0    ‒   199

4.  Encaixe o pino do carretel auxiliar com o disco de feltro no orifício.  

5. 
6.    

Coloque o segundo carretel de linha.         
Passe a segunda linha na abertura traseira.

7. Passe a segunda linha da mesma forma que a primeira.
8.  Para melhores resultados, não posicione a linha no guia-fio da 

    barra da agulha.
9.  no furo da agulha da direita indo da  Passe manualmente a linha 

frente para trás.

10. Pressione a tecla de configuração.
11. Defina a largura da agulha dupla que será utilizada,

pressionando + ou -.
Certifique-se de definir corretamente a largura da agulha 
dupla ou a agulha pode se chocar contra a chapa da 
agulha e quebrar.

12. Pressione novamente a tecla de configuração e
selecione o padrão desejado.
O ícone da agulha dupla aparecerá na tela e a
largura do ponto será reduzida automaticamente.

13. Sempre teste o ponto selecionado, primeiramente girando
lentamente o volante na sua direção para garantir que o
movimento da agulha não encoste nas laterais da sapatilha.

Costura

Para prevenir acidentes:
a. Utilize somente agulhas duplas da SINGER®  nesta 

máquina. Outras agulhas podem quebrar.
b. O passador de linha na agulha não pode ser utilizado.

Passe a linha manualmente em cada furo da  agulha.
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Costura de sequência 
Você pode combinar padrões de pontos e pontos de letras 
em uma sequência. Há 2 memórias para armazenar as 
sequências de ponto. Cada sequência de ponto pode conter 
até 40 caracteres.
Para inserir o modo de sequência, pressione a tecla de 
sequência na tela inicial.
A tela de sequência será exibida.

Sequência

Seleção de padrões de pontos
1. Selecione os padrões desejados do mesmo modo que a

seleção da costura comum.  (Ver página 14 para 
informações sobre a seleção de padrões de pontos)
Os padrões selecionados serão exibidos na lateral 
superior esquerda da tela.

2. Após selecionar um padrão, utilize o mesmo procedimento
para selecionar o próximo padrão de ponto. O padrão
selecionado será adicionado e exibido na lateral esquerda
da tela, abaixo do padrão previamente selecionado.

OBSERVAÇÃO: Alguns padrões não podem 
ser combinados em uma sequência. Se você 
selecionar um padrão que não pode ser 
combinado, uma mensagem de alerta
será exibida na tela. Pressione a tecla “✓” .

4. Pressione diretamente a letra desejada. Pressione as
abas de caracteres (localizadas na parte inferior da tela)
para alterar a letra minúscula, números, etc.

a. Letras maiúsculas.
b. Letras minúsculas.
c. Letras numéricas e letras especiais.

5. As letras selecionadas aparecerão na linha superior da
tela.

6. As teclas de setas na linha superior movem o cursor.
7. Para inserir a letra, mova o cursor ao ponto de inserção e

selecione a letra.
Para excluir a letra, mova o cursor para a lateral direita
da letra que será excluída, em seguida pressione a tecla
excluir (d). Para alterar o estilo da letra, pressione a tecla
estilo (e).

8. Quando a sequência das letras for concluída, pressione
a tecla  “✓” .
A tela de sequência aparecerá novamente.

a b c

e

d

Seleção de pontos de letras
1. Para inserir uma letra na sequência, pressione

a tecla da letra  na tela LCD, que está indicada por um 
"a" minúsculo, conforme exibido ao lado.
A tela de seleção do estilo da letra aparecerá.

2. Pressione esquerda para letra de forma, pressione
a tecla direita para o alfabeto cirílico. a tecla selecionada 
será destacada.

3. Pressione a tecla. “✓” .
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Inserindo um padrão ou letra
A máquina inserirá um padrão ou letra após o padrão ou 
letra destacado.
Mova o cursor para destacar o padrão pouco antes da 
posição desejada.
Para inserir um padrão, selecione o número do padrão. Para 
inserir uma letra, pressione a tecla da letra e selecione ou 
edite a letra conforme descrito na página anterior.

Mudando o cursor (destaque)
A posição do cursor é a letra ou padrão destacado. 
Pressionando as teclas do cursor (a, b), ele irá para cima ou 
para baixo. O cursor é utilizado para verificar os padrões 
selecionados, inserir padrões, excluir ou editar cada padrão, 
conforme descrito abaixo.
OBSERVAÇÃO: Quando o cursor é posicionado na parte de 
cima da sequência, ele desaparecerá. (c)

Verificando os padrões e letras selecionados 
À medida que o comprimento da sequência aumentar, os 
padrões e as letras desaparecerão da tela.
É possível verificar os padrões e letras movendo o cursor 
para cima ou para baixo utilizando as teclas do cursor.

Excluindo um padrão ou letra 
1. Mova o cursor para o padrão ou letra que você deseja excluir.
2. Pressione a tecla excluir (d) rapidamente (menos do que 0,5 seg.).

A máquina excluíra o padrão ou letra e o cursor irá para o próximo
padrão ou letra. (Se for o último padrão ou letra, o cursor irá para o
padrão ou letra anterior.)

3. Caso queira excluir todos os padrões e letras, pressione a
tecla excluir (0,5 seg.) ou mova o cursor para a parte
superior da sequência e pressione a tecla excluir.

Sequência

c

a

b

d d

Ao excluir todos os padrões, uma mensagem 
aparecerá, pressione a tecla “✓”  . A 
máquina excluirá todos os padrões e letras 
selecionados. Para cancelar, pressione a 
tecla "X".

Quando voltar para a tela de sequência, a última letra inserida
será exibida na lateral esquerda da tela.

OBSERVAÇÃO:
1. Se uma letra for selecionada tiver diferentes linhas de base

(como “j” ou “g”), a largura e o comprimento das outras letras
serão automaticamente ajustados.

2. A sequência pode conter no máximo
40 padrões e letras. Uma mensagem
aparecerá quando o limite for atingido.
Pressione o botão “✓”.
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Como editar uma letra em uma sequência
1. Mova o cursor para a letra que você deseja editar.
2. Pressione a tecla da letra.

A tela de seleção do estilo da letra aparecerá.
3. Selecione o estilo da letra e pressione a tecla “✓” .

A tela de sequência de letra aparecerá.

4. Edite a letra conforme descrito na página anterior.

3. Quando o número da memória selecionada for
destacado, pressione a tecla “✓” .

4. A tela de sequência aparecerá e o ícone da pasta
indica o número da pasta memorizada.

OBSERVAÇÃO: Se a pasta selecionada já 
conter uma sequência memorizada, uma 
mensagem aparecerá perguntando se a 
sequência anterior deve ser ou não 
substituída. Para substituir (excluir a 
sequência anterior), pressione “✓”. Para
cancelar (sair), pressione "X". A mensagem
desaparecerá.

Salvando a sequência
É possível salvar as sequências de ponto na memória. Há 
duas pastas de memória separadas para salvar as 
sequências de ponto.
As sequências memorizadas permanecem na memória, caso 
você desligue a máquina.

Para memorizar ou salvar uma sequência
1. Pressione a tecla de memória após ter selecionado

padrões ou letras.
2. Selecione uma das duas memórias pressionando a

memória desejada. Para cancelar, pressione a tecla "X".

Ajustando cada padrão ou letra em uma 
sequência
É possível alterar as definições (largura/comprimento do 
ponto, espelhamento/reverso) de cada padrão de ponto.
1. Mova o cursor para o padrão que você deseja editar.
2. Altere as definições normalmente. (Página 14)

Sequência
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Costurar a sequência
Após selecionar os pontos para uma sequência, a sequência 
será costura repetidamente.

1. Encaixe a sapatilha para ponto acetinado ao
costurar pontos decorativos e letras.

2. Abaixe a sapatilha e comece a costurar. A máquina
começará a costurar a partir do primeiro padrão inserido e
costurará a sequência repetidamente.

Sequência de costura desde o início  
Sempre que pressionar a tecla reiniciar, a máquina 
começará a costurar a sequência desde o início.

OBSERVAÇÃO: Ao pressionar a tecla do cortador da linha 
durante a costura, a máquina parará no fim da sequência e 
cortará as linhas.

Modo de sequência única
Pressionando a tecla de sequência única, o ícone mudará 
para um círculo e ativará o modo de sequência única. Este 
modo tem duas funções.
1. Ajustes como um padrão de ponto: O valor do comprimento e

largura do ponto são comuns para todos os padrões na sequência. 
É possível alterar o comprimento/largura e espelhamento/reverso 
de todos os pontos com um padrão de ponto.

2. Costurando uma única vez: A sequência de ponto será
costurada uma única vez e então parará no final da sequência.

OBSERVAÇÃO: Nesse modo, a tecla de exclusão não está 
ativada. Pressione novamente a tecla de sequência única 
para ativar.

Sequência

Recuperação da sequência memorizada
1. Pressione a tecla carregar na tela de sequência.
2. As memórias são indicadas por números.

Pressione a sequência/memória desejada.

3. Quando o número do arquivo selecionado for destacado,
pressione a tecla “✓” .

4. A sequência recuperada é exibida na lateral esquerda da
tela. Sendo possível utilizar em seguida a sequência
recuperada.

OBSERVAÇÃO: Se outra sequência for criada ou carregada 
antes de carregar a memória, a sequência carregada será 
adicionada na posição em que estiver o cursor.



43

Mensagens 

Máquina configurada para agulha dupla 
Esta mensagem aparecerá quando a 
programação da agulha dupla estiver 
ativada. Verifique a agulha e pressione 
a tecla “✓”  para continuar.

Este ponto não pode ser realizado 
com a agulha dupla
Esta mensagem aparecerá quando um 
ponto não puder ser feito quando a agulha 
dupla estiver selecionada. Pressione a tecla 
“✓”  e selecione outro padrão ou 
redefina o programa da agulha dupla.

Largura do ponto limitada para a 
agulha dupla.
Essa mensagem aparecerá quando a 
largura do ponto for ajustada ao limite. 
Pressione a tecla “✓”  para continuar.

Falha na calibração
Se a calibração não for concluída 
corretamente, uma mensagem será 
exibida. Pressione a tecla “✓”  e 
repita a calibração.

Abaixe a alavanca do dente 
Quando estiver costurando um botão, 
esta mensagem aparecerá. Abaixe a 
alavanca do dente e pressione a 
tecla “✓”  para continuar.

Este ponto não pode ser combinado 
Alguns padrões não podem ser 
combinados na sequência. Se você 
selecionar um padrão que não pode ser 
combinado, uma mensagem de alerta 
será exibida na tela. Pressione a tecla 
“✓” .

Levante a agulha
Se a agulha estiver abaixada e precisar ser 
levantada antes que a função possa ser 
executada, essa mensagem será exibida. 
Levante a agulha e pressione a tecla “✓”  
para fechar a mensagem.

Programação muito extensa 
para adicionar mais Pontos
A sequência pode conter no máximo 
40 padrões e letras. Uma mensagem 
aparecerá quando o limite for 
atingido. Pressione a tecla “✓” .

Sobrecarga do motor principal 
Se estiver costurando um tecido bastante 
pesado ou se a máquina estiver bloqueada 
durante a costura, o motor principal pode 
ficar sobrecarregado e a máquina parará de 
costurar. A mensagem sairá da tela quando 
o motor principal e a fonte de alimentação
estiverem seguros.

Abaixe a sapatilha
Esta mensagem aparecerá caso 
comece a costurar sem abaixar a 
sapatilha. Pressione a tecla “✓”  e 
abaixe a alavanca da sapatilha para 
começar a costurar.

Levante a sapatilha.
Esta mensagem será exibida quando a 
sapatilha precisar ser levantada. 
Pressione a tecla “✓”  e levante a 
alavanca da sapatilha.

Obstrução da linha
Se a linha superior ou a bobina estiver 
obstruída sob a chapa da agulha, a 
máquina parará e esta mensagem 
aparecerá. Remova a chapa da agulha 
(ver página 45) Remova a obstrução 
da linha e reposicione a chapa da 
agulha . Pressione a tecla “✓”  .
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Excluir programação
Ao excluir todos os padrões, uma 
mensagem aparecerá, pressione a 
tecla “✓” . A máquina excluirá todos os 
padrões e letras selecionados. Para 
cancelar, pressione  a tecla "X".

Substituição
Se a pasta selecionada já contem uma 
sequência memorizada, uma mensagem 
aparecerá perguntando se a sequência 
anterior deve ser ou não substituída. Para 
substituir (excluir a sequência anterior), 
pressione “✓” . Para cancelar (sair), 
pressione "X". A mensagem desaparecerá.
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1 2

Limpeza
Se houver acúmulo de fiapos e pedaços de linha 
acumulados na lançadeira, eles interferirão no 
funcionamento correto da máquina. Verifique regularmente 
e limpe a região da lançadeira conforme abaixo.

Caixa da bobina
Remova o visor da bobina e a bobina. Limpe a caixa da 
bobina com o pincel de limpeza.

Lançadeira e dente
1. Remova a agulha, a sapatilha e o suporte. Remova

o visor da bobina e a bobina. Remova os parafusos
da chapa da agulha.

2. Remova a chapa da agulha levantando a lateral direita
da chapa.

3. Levante a caixa da bobina e remova-a.

Para prevenir acidente, não encoste no cortador de linha (a).

4. Limpe a lançadeira, o dente e a caixa da bobina com o
pincel de limpeza. Limpe-os também com um pano macio
e seco.

5. Recoloque a caixa da bobina na lançadeira de modo
que o ponto "b" encoste na trava (c), conforme exibido.

6. Recoloque a chapa da agulha observando o encaixe
no lado esquerdo.
Recoloque os parafusos e os aperte.

3 4a

5 6

b
c

Para reduzir o risco de choque elétrico, desconecte  
o cabo de energia da tomada antes de realizar
qualquer tipo de manutenção.

Manutenção
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PROBLEMA

Linha superior
se rompe

A linha inferior
se rompe

A máquina pula 
os pontos.

Tecido franzido

A máquina faz 
pontos soltos 
ou laços.

O padrão de pontos 
está distorcido.

A linha não 
passa pelo furo 
da agulha.

A máquina não 
está abastecendo 
adequadamente.

Quebra da 
agulha

A máquina funciona 
com dificuldade.

A máquina não 
funciona 

Dicas úteis

CORREÇÃO

Passe a linha novamente.
Remova a linha preza e passe novamente a linha 
na caixa da bobina.
Insira a agulha novamente.
Reajuste do tensor da linha.
Escolha a linha correta.

Passe novamente a linha na bobina. 
Encha a bobina.
Limpe a caixa da bobina.

Insira a agulha novamente.
Insira uma nova agulha.
Escolha a espessura correta da agulha de 
acordo com o tecido.
(utilize agulha flexível)

Passe a linha novamente.
Passe novamente a linha na caixa da bobina. 
Insira uma nova agulha.
Reajuste do tensor da linha.

Passe novamente a linha na caixa da bobina. 
Passe a linha novamente. 
Reajuste do tensor da linha.

Encaixe a sapatilha correta. 
Ajuste a tensão da linha.

Levante a agulha.
Insira a agulha novamente. 
Insira uma nova agulha.

Levante o dente.
Ajuste o comprimento do tecido. 
Limpe a área do dente.

Não puxe o tecido.
Selecione a sapatilha e o padrão correto. Insira a 
agulha novamente.
Escolha a espessura e o tamanho correto de 
agulha e linha.

Remova a chapa da agulha e a caixa da 
bobina e limpe a lançadeira.

Conecte o cabo na tomada. Ligue o 
interruptor de alimentação. Abaixe a 
sapatilha.

CAUSA

A linha não foi passada corretamente na 
máquina.
Linha preza na bobina.
Agulha inserida incorretamente.
Tensão da linha muito forte.
Tamanho incorreto ou má qualidade da linha. 

A linha da bobina foi passada incorretamente. 
Bobina desenrolando irregularmente ou muito 
cheia. Sujeira ou fiapo na caixa da bobina.

Agulha inserida incorretamente. 
Agulha torta ou danificada. 
Espessura incorreta da agulha.(em 
tecido flexível)

A linha não foi passada corretamente na 
máquina.
A linha da bobina foi passada incorretamente. 
Agulha danificada.
Tensão da linha muito forte

A linha da bobina foi passada incorretamente. 
A linha não foi passada corretamente na 
máquina.
Tensão ajustada incorretamente.

A sapatilha não é adequada para o padrão. A 
tensão da linha não está equilibrada.

A agulha não está em sua posição mais alta. 
Agulha inserida incorretamente.
Agulha torta.

O dente está abaixo.
Comprimento do ponto não adequado para o 
tecido. Fiapo e poeira acumulados ao redor do 
dente.

Tecido puxado durante a costura.
A agulha está se chocando contra a sapatilha. 
Agulha inserida incorretamente.
Espessura ou tipo incorreto da agulha ou da 
linha para o tecido

Poeira ou fiapo acumulado na lançadeira ou 
dente.

O cabo de alimentação não está conectado na 
tomada. O interruptor não está ligado.
A sapatilha não está abaixada.
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Especificações técnicas

* As especificações técnicas e este manual de instrução
podem ser modificados sem aviso prévio.

Tensão nominal 100-240V ~50/60Hz

Consumo nominal 55W

Luz LED

Velocidade de costura 800 ppm (máx)

Dimensões da máquina

Comprimento (mm)

Largura (mm)

Altura (mm)

Peso líquido (kg)

241

512

310

8.4

Modelo do pedal

Modelo  

Tensão nominal

C-9001

DC 15V, máx. 3mA
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Observe que para o descarte, este produto deve ser reciclado de modo seguro e de acordo com a 
legislação nacional relacionada aos produtos elétricos/eletrônicos. Descarte aparelhos elétricos somente 
em locais que realizam a coleta seletiva. Entre em contato com as autoridades locais para obter 
informações sobre os sistemas de coleta disponíveis.
Ao substituir aparelhos elétricos por novos, o fabricante pode ser legalmente obrigado a retirar seu 
aparelho antigo sem nenhum custo adicional.
Se aparelhos elétricos forem descartados em aterros ou lixeiras, as substâncias perigosas podem vazar 
para as águas subterrâneas e entrar em contato com a cadeia alimentar, prejudicando sua saúde e 
bem-estar.

.

 Singer, o logotipo “S” e LEGACY são marcas exclusivas da The Singer Company Limited S.à r.l. ou suas Afiliadas. 

©2016 The Singer Company Limited S.à r.l. ou suas Afiliadas. Todos os direitos reservados. 



GARANTIA

www.singer.com.br

Certificado de Garantia
A Singer do Brasil garante esse produto e supõe que o usuário esteja familiarizado com o manuseio da máquina, tendo lido o
manual de instruções e demais informações que acompanham o produto. O usuário também deve estar ciente que essa máquina
é para uso doméstico.
A Singer reparará este produto ou qualquer componente defeituoso, cuja causa seja defeito de fabricação ou de material, dentro
do período de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro consumidor, perante a apresentação da nota fiscal
de compra.
Guarde a nota fiscal de aquisição do produto. Este documento é necessário para o exercício dos direitos aqui assegurados.

O que não está Coberto pela Garantia
•
•

Os revendedores Singer, a Rede de Serviços Autorizados Singer ou lojas de varejo que ofereçam produtos Singer não têm 
autoridade para alterar, modificar ou de qualquer forma mudar os termos ou condições desta garantia.

Custo de remessa ou despesas de transporte do produto para a Rede de Serviços Autorizados Singer e aulas de manuseio.

•

Avarias e desgastes decorrentes do uso normal do produto incluindo lascas, arranhões, desgaste por fricção, descoloração ou
desbotamento causado pelo uso ou exposições ao sol.

• Agulhas.
•

Danos causados por mau uso, negligência, alterações ou reparos feitos por pessoas não autorizadas, uso de
acessórios ou peças que não sejam de fabricação Singer ou falha na observação dos cuidados recomendados no manual
de instruções.

A Singer não garante a utilização deste produto para fins não previstos neste termo de garantia e demais instruções contidas
na máquina.

Leve o produto defeituoso a Rede de Serviços Autorizados Singer, cujo endereço pode ser obtido através do SAC 0800-702-2323 
ou pelo site www.singer.com.br, juntamente com a nota fiscal de compra e este certificado de garantia.
Muitos de nossos autorizados oferecem serviços opcionais tais como instruções de manejo, cursos de iniciação ao patchwork,
quilting, bordado e similares. Você poderá entrar em contato com a Rede de Serviços Autorizados Singer para saber o que ele
oferece, horários e custos.
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