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1.

Instruções de Segurança

Aoutilizarumaparelhoelétrico,algumasprecauçõesbásicasdevemserseguidas.Leiatodasasinstruçõesantesde
usarasuamáquinadecosturaSinger.

PERIGO:Parareduziroriscodeumadescargaelétrica:
1. Nuncadescuidedamáquinaduranteotempoemqueestiverconectada.
2. Desconecteamáquinadaredeelétricaimediatamenteapósoseuuso,antesdelimpálaequandoprecisar
trocaralâmpada.Verifiqueavoltagemcorretadamáquinaedalâmpada.

CUIDADO:Paraevitarqueimaduras,fogo,descargaselétricasoucausardanosaoutraspessoas:
1. Esseprodutonãopodeserusadocomobrinquedoparacrianças.Dobreoscuidadosquandoumacriançafor
utilizaroprodutoouestejausandopróximoaelas.
2. Useamáquinadecosturasomentenaformadescritanestemanual.Useunicamenteosacessórios
recomendadospelofabricante,devidamenteespecificadosnestemanual.
3. Nuncautilizeamáquinasealgumcaboouseatomadaestiveremmáscondições,assimcomoseamáquina
nãoestivercosturandocorretamente,sejaportercaído,portersidodanificadaoumolhada.
4. Nãouseamáquinacomosorifíciosdeventilaçãobloqueados.Mantenhaosorifíciosdeventilaçãoda
máquinadecosturaeopedalsemacumulaçãodepó,sujeiraerestosdetecido.
5. Nãointroduzaneminsiraobjetosnosorifíciosdeventilação.
6. Nãouseaoarlivre.
7. Nãouseamáquina,quandonolocalalgumprodutoaerossol(spray),estiversendomanipulado.
8. Nãopuxeotecidoquandoestivercosturando.Aagulhapoderáentortarequebrar.
9. Paradesconectála,coloqueointerruptornaposiçãoOff("O"),emseguidadesconecteopluguedarede
elétrica.Nuncadesconecteopluguepuxandopelocabo.
10. Mantenhaosdedoslongedetodasaspartesmóveisdamáquina.Tomecuidadoespecialcomaagulha.
11. Usesempreachapadeagulhaapropriada.Umachapadeagulhainadequadapodecausardanosaoproduto.
12. Nãouseagulhastortasoudespontadas.
13. Paralubrificaremanterseuprodutoemordem,leveperiodicamenteaopostoautorizadoSingermais
próximo.
14. MantenhaointerruptorprincipaldamáquinanaposiçãoOff("O")quandorealizaralgumajustenaáreada
agulha,talcomopassaralinha,trocaraagulha,trocarabobina,trocarasapatilhaesimilares.
15. Desconectesempreamáquinadaredeelétricaquandoretirarastampas,paralubrificar,ouquandorealizar
algumoutrotipodeajustemecânico,mencionadonomanualdeinstruções.
16. Onívelderuídoemcondiçõesoperacionaisnormaisé75dB(A).
17. Desligueamáquinaquandonãoestiverfuncionandocorretamente.
18. Nuncacoloquequalquertipodeobjetooupesonocontroladordevelocidade.
19. Seocabodocontroladorestiverdanificado,devesersubstituídopelofabricanteouoserviçoautorizadoou
umapessoaqualificada.
20. Esteaparelhonãosedestinaaousoporpessoas(incluindocrianças)comcapacidadesfísicas,sensoriaisou
mentaisreduzidas,oucomafaltadeexperiênciaeconhecimento,amenosquelhestenhaasupervisãoou
instruçõesdeutilizaçãoporumapessoaresponsávelpelasuasegurança.


Estamáquinadecosturafoiprojetadaparausoexclusivamentedoméstico.
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1.1.

Cuidados Essenciais

1. Mantenhaseusolhoslongedaagulhaenquantocostura.Nãotoqueovolante,esticafio,agulhaououtras
partesqueestejamemmovimento.
2. Lembresededesligarointerruptoredesconectarocabodatomada,quando:
a. Otrabalhoforconcluído.
b. Substituirouremoveraagulhaouquaisqueroutraspeças.
c. Ocorrerumafalhadeenergiaduranteautilização.
d. Fizeramanutençãodamáquina.
e. Amáquinaestiversemuso.

Cuidadosparamelhorconservaçãodoproduto:
1. Aoarmazenarestamáquina,evitealuzsolardiretaelocaismuitoúmidos.Nãoutilizeouguardeamáquina
pertodeaquecedores,ferro,lâmpadadehalogênioououtrosobjetosquentes.
2. Useapenassabãooudetergenteneutroparalimparamáquina.Benzinas,diluentesesaponáceospoderão
danificaramáquinaenuncadevemserusados.
3. Nãodeixecairoubateramáquina.
4. Sempreconsulteestemanualdeoperaçãoquandoforsubstituirouinstalaralgumconjunto,acessórios,
agulhaououtraspeças,garantindoasuacorretainstalaçãoeutilização.

Paraconsertosouajustes:
Nocasodeocorrerumaavariaouumajustenecessário,consulteoguiadesoluçãodeproblemasnaparte
finaldestemanual,parainspecionareajustaramáquinavocêmesmo.Seoproblemapersistir,porfavor,consulteo
serviçoautorizadolocal.


ASingerreservaseodireitodemudaraaparência,designeacessóriosquandoconsiderarnecessário.

EsteequipamentoestádeacordocomadiretrizdaCEE89/336/EEC,abrangendoasupressãocontrainterferência
derádio.




Esteprodutodeveserrecicladoconformealegislaçãonacionalreferenteaprodutoselétricose
eletrônicos.Casotenhaalgumadúvidaarespeito,porfavor,entraremcontatocomarededeserviços
autorizadosouoSAC–ServiçodeAtendimentoaoConsumidorSinger.




2

2.

Conheça sua Máquina de Costura Singer
1. SeletordeAjustedaTensãodaLinha
2. AjustedaPressãodaSapatilha

1

3. EsticafioSuperior

9
10
11

2

4. AlavancadoRetrocesso

3

5. CortadordeLinha

4

12

6. Sapatilha
5

7. ChapadaAgulha

13

6

8. ExtensãodaBase/CaixadeAcessórios

7

9. Seletordas3PosiçõesdaAgulha
10. LimitadordoenchedordaBobina

8

11. SeletordeLarguradoPonto
12. SeletordeComprimentodoPonto
14

13. SeletordePontos

15

14. PassadorAutomáticodeLinha(somenteparao
modelo4423)
15. AlavancadoCaseadorde1passo(somentepara
omodelo4423)
16. PortaRetrósHorizontal
17. PinodoEnchedordaBobina
18. FuroparaoPinoPortaRetrósVertical

16

19. Volante

17

20. AjustedoBalanceamentodoCaseador

18

21. InterruptorLigaDesligaeparaaLâmpada

19

23

24

25
26

22. ConectordoControladordeVelocidadeeCabo
deForça

27

23. Tensordoenchedordebobina

20

24. GuiafioSuperior

21

25. Tampalateral 

22

26. AlçadeTransporte
27. AlavancaLevantadoradaSapatilha
28. IsoladordosDentes

29

29. ControladordeVelocidade

30

30. CabodeForça
28
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3.

Vamos Preparar a sua Máquina para a Costura?



3.1.

Encha a Bobina

x

Coloquealinhanopinoportaretróshorizontale
prendacomoprendedordecarretelouretrós(1e
2).

x

Passealinhanoguiafiodabobina(3),nosentido
horárioaoredordosdiscosdetensão(4).

x

Passealinhanabobinacomomostraailustração
(5)ecoloqueabobinanopinodoenchedorda
bobina.

x

Empurreopinodoenchedordebobinaparaa
direita(6).

x

Comumadasmãos,segurealinha(7).

x

PisenoControladordeVelocidade(8)edêalgumas
voltas.

x

Cortealinhacomatesoura(9).Continueenchendo
abobinaatéasuaparadaautomática.

x

EmpurreopinodoEnchedordaBobina(10)paraa
esquerda,cortealinhaeretireabobina.

1

3

2

5

4

7

8

6

9

10

Importante:QuandoopinodoEnchedordaBobinaestiveremmovimento,amáquinanãoirácosturar.Paravoltara
costurar,empurreopinoparaaesquerda(posiçãodecostura).
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3.2.

Coloque a Bobina na Caixa da Bobina

Quandoinserirouremoverabobina,aagulhaprecisa
estarnasuaposiçãomaisalta.
x

Insiraabobinanacaixadabobinademaneiraquea
linhafaçaabobinagirarnosentidoantihorário
(verifiqueassetas)

x

Pressioneabobinacomodedoindicadordamão
direitaecomamãoesquerdaencaixealinhapelos
tensoresdacaixadebobina(A).

x

Deslizealinhanosentidohorárioatéqueentrenas
pistasdotensor(B).Passealinhanaaberturada
mola(B).

x

Puxecercade15cmdelinha,deixandoparaforada
chapadaagulha.Coloqueovisordabobina(C).

A

1

2

C

3

B

4

Atenção:Desligueamáquinaantesdeinserirouremoverabobina.


3.3.

Passe a Linha na Máquina

Apassagemdelinhaémuitosimples,masédeextremaimportânciaquesejafeitacorretamente,para
garantirumpontobonitoeevitarváriosproblemasquepossamsurgirduranteacostura.
x

Inicie,girandoovolanteemsuadireção,paraquea
agulhaatinjaasuaposiçãomaisalta(1).Continue
girandoeparequandoaagulhacomeçaradescer.
Levanteasapatilhaparaabrirosdiscostensores.

x

Levanteopinoportaretróshorizontal,coloqueo
retrósdelinhacomalinhasaindoporcimado
retróscomomostraafigura.Pararetroses
pequenos,useoprendedormenorcomolado
menorvoltadoparaoretrós(2).

x

Durantetodaapassagemdelinha,segureou
pressionealinha,comamãodireita,próximoao
primeiroguiafio.

x

Comamãoesquerda,levealinhadoretróspara
dentrodoguiafio(3)epuxealinhaatravésda
moladoprétensor,comomostraafigura4.

x

Levealinhaparabaixo,seguindoassetas,passando
pelosdiscostensores,subindopelaesquerda(5).

x

Aosubircomalinha,passeadadireitaparaa
esquerda,pelaaberturadoguiafiosuperiore
desçacomalinha(6).

1

5
6

3

2

6

7

4

8

●

●

Passe a linha no guia- da direita para a esquerda
e acima da agulha, como mostra a  7. Passe a
linha na agulha, sempre da frente para trás ou use o
passador  
 de linha (somente no modelo
4423).
Puxe cerca de 15 cm de linha e leve-a para trás. Use
o cortador de linha e terá a medida ente de
linha para iniciar a costura (8).

Nota:Porsegurança,desligueamáquinaantesdefazerapassagemdelinha.

3.3.1. Passador Automático de Linha (exclusivo do modelo 4423)
x

Levanteaagulhanasuaposiçãomaisalta,girando
ovolanteemsuadireção.

x

Abaixeasapatilha.

x

Comamãoesquerda,puxeaalavanca(A)para
baixoeparatrás,demodoqueoganchoentreno
furodaagulha,detrásparafrente.

x

A

B

Opassadordeveráencaixarautomaticamentena
agulha(B).

x

Passealinhaaoredordopassador,comomostrao
passoC.

x

Passealinhanafrentedaagulhaeaoredordo
gancho(D)debaixoparacimaesintaquealinha
prendeunoganchodopassador,comomostraa
figura1.

x

Solteaalavanca(Adafigura2)ealinhaficaráem
formadelaçonaagulha.

x

Puxealinhaparadentrodoolhodaagulha
(destaquenafigura2).

C

D

1

A

2

Atenção:Desligueamáquinaparafazeressaoperação.

3.3.2. Passagem de Linha quando usar a Agulha Dupla (não acompanha os acessórios da máquina)
Aagulhaduplaproduzcosturasparalelas,retasouemziguezague.Servemparafazerbainhas,aplicaçõesde
elásticosoupontosdecorativos.
Apassagemdelinha,napartedecimadamáquinaéamesma,comalgumaspequenasalterações.
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●

●

●

●

Coloque o feltro e o Pino Porta-Retrós V  
onde  a seta.   o retrós de linha no pino
porta-retrós   
Junte as duas linhas e passe-as   in  no
i  “Passe a Linha na Má   o no úl 
guia-.
Passe    u
na agulha direita.

das linhas no úl

 guia- e

A outra linha não deve ser passada no úl  guia e ser passada pelo furo da agulha esquerda.

Atenção:Nuncauseopassadorautomáticodelinhaparapassaralinhanaagulhadupla.


3.4.

Lace a Linha da Bobina

x

Levanteasapatilha.

x

Segurealinhadaagulhacomamãoesquerda.Gire
ovolanteparasuadireção(1),paraqueaagulha
abaixeelevante.

x

Puxesuavementealinhadecimaparatrazeralinha
debaixoparacima,atravésdaaberturadachapa
daagulha(2).

x

Leveasduaspontasdaslinhasdecimaedebaixo
paratrásdasapatilha(3).
1

3

2

Nota:Sefordifíciltrazeralinhaparacima,verifiquesealinhanãoestápresanovisordabobinaounamesa
extensora.


3.5.

Selecione um Ponto

Odiagramaaoladomostraospontosdisponíveisna
máquinadecosturaSinger,modelo4411,nacorcinza.
x

A B C D E F G H

Paraselecionaropontodesejado,bastagiraro
SeletordePontos(e)ealinháloàmarcacinza,
gravadanamáquina.

4

3

2

8

1

I

J

O diagrama ao lado mostra os pontos disponíveis na
máquina de costura Singer, modelo 4423, nas cores
cinza e azul.
●

Os pontos na linha de cima do diagrama estão
indicados no Seletor de Pontos de sua máquina na
cor cinza.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

S1

Para selecionar os pontos com a cor cinza, basta girar o
Seletor de Pontos (e) e alinhar o ponto desejado à
marca cinza, gravada na máquina.
●

Os pontos que estão na linha de baixo do diagrama,
estão indicados no Seletor de Pontos na cor azul. O
azul indica que o ponto é um ponto ível.

O Seletor de Pontos pode ser girado em qualquer direção.

3.5.1. Selecione os Pontos Flexíveis (exclusivo para o modelo 4423)
OsPontosFlexíveissãoindicadosnacorazulnoSeletordePontos.Paraselecionaressespontos,gireo
SeletordePontosatéopontodesejado.GireoSeletordeComprimentodoPontoparaamarca“S1”.
Verifiqueabaixoalgunsexemplosdousodessespontos.

PontoRetoFlexível(1)
SelecioneoPontoRetoFlexível:
M

Usadocomoreforçotriploeparatecidoselásticos,pois
acompanhaatramadotecido.
Nesseponto,amáquinacosturadoispontosparafrente
eumparatrás.

PontoRicRac(2)
SelecioneoPontoRicRac:

1

Ajustealarguradopontoentre"3"e"6".
OpontoRicRacserveparacosturaremtecidos
elásticos,comoalycra,cotton,jerseyeoutros.
M



2
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3.6.

Selecione a Largura do Ponto

Alarguramáximaparaopontoziguezagueéde6mm.A
largurapodesermenorparatodosospontoseela
aumentaàmedidaquesemudaoseletorparaum
númeromaior(1).



3.7.

1

Selecione o Comprimento do Ponto

ComprimentodoPontoZiguezague
SelecioneopontoZiguezaguenoSeletordePontos.
Adensidadedoziguezagueaumentaráàmedidaqueo
comprimentochegarpertode“0”.

4

Ocomprimentodoziguezaguepadrãoépertode“3”ou
abaixo(2).
Oziguezaguedensoéchamadodepontoacetinadoe
usadoparafazeraplicações(2).
ComprimentodoPontoReto
2

SelecioneoPontoRetonoSeletordePontos.
Ospontosficarãomenoresamedidaquechegaram
pertode“0”.Ocomprimentoaumentaráaochegarem
“4”.
Paraumacosturanormal,utilizeocomprimentodo
pontoentre“3”e“3,5”oudeacordocomotipode
tecidoetrabalho.
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3

2

1

0.5

3.8.

Selecione a Posição da Agulha

AposiçãodaagulhapodeseralteradacomoSeletorda
PosiçãodaAgulha.

EsquerdaCentroDireita

Emcondiçõesnormais,otrabalhoéfeitonaposição
central.Paracosturarembordas,linhasparalelas,
pregarbotões,distanciarouaproximaracosturada
bordadotecidoeoutrasopções,gireoseletorparaa
esquerdaoudireita.Aousaraagulhadupla,usea
agulhanocentro.

a

b

OSeletordeLarguradoPontotambémcontrolaoajuste
dasdiversasposiçõesdaagulha.
Nomodelo4411,selecioneaagulhanaposição
“esquerda”paraobterasdiversasposiçõesdaagulha.O
centrodaagulhaestaráentre“2”e“3”eomáximoà
esquerdaem“0”eomáximoàdireitaem“6”.




Exemplos,nafiguraacima:

Nomodelo4423,selecioneaagulhanaposição“direita” 
paraobterasdiversasposiçõesdaagulha.Ocentroda

agulhaestaráentre“2”e“3”eoàdireitaem“0”eo
máximoàesquerdaem“6”.

a.Costurareta
b.Ziguezague



3.9.

Selecione a Tensão da Linha da Agulha

Oajustebásicodatensãoéo“4”(1).
Paratecidosmaisgrossosepesados,aumenteatensão,
girandooseletorparaumnúmeromaior.Paratecidos
maisfinos,reduzaatensão,girandoparaumnúmero
menor.
Abaixoseguemexemplosdeajustedetensão.
A.

Tensãocorretaemcosturareta.

B.

Tensãomuitosoltanacosturareta.Aumentea
tensão.

C.

Tensãomuitoapertadanacosturareta.Diminuaa
tensão.

D.

Tensãocorretanoziguezagueeparapontos
decorativos.Atensãoestácorretaquandoalinha
decimaaparecenoavessodotecido.

1



A

B

C

D

Importante:
x

Ajusteatensãoentre“0”e“3”paratecidosfinos,
comoopopelineeaseda,entre“3”e“5”para
tecidosmédioscomooalgodãoeacimade“6”para
osmédiopesados,comoojeansebrim.
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●

A tensão correta é importante para se conseguir a
amarração perfeita do ponto.

●

Não há uma tensão especicamente correta para
todos os pos de tecidos, funções e linhas.

●

O ajuste balanceado da tensão (amarração
uniforme em cima e em baixo) é desejável somente
para a costura reta.

●

90% dos ajustes de tensão 

●

Todos os pontos  vos   perfeitos se a
linha de cima aparecer no avesso do tecido.

entre “3” e “5”.

3.10. Selecione a Pressão da Barra da Sapatilha
Apressãodabarradasapatilhadamáquinavem
ajustadadefábricaparatodosostiposdetecido(de
levesapesados).
Contudo,casosejanecessárioajustarapressãodabarra
dasapatilha,gireoparafusousandoumamoeda.
x

Paracosturartecidosmaisfinos,solteapressão
girandooparafusonosentidoantihorário.

x

Paratecidospesados,aperteapressãogirandono
sentidohorário.



3.11. Arremate em Retrocesso
Paraarrematarocomeçoeofinaldacostura,pressione
aalavancaderetrocesso(A).

A

Façaalgunspontosparatrás.
Solteaalavancaecostureparafrentenovamente(1).


1
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2

3.12. Troque a Sapatilha

a

3.12.1. Encaixando o Suporte da Sapatilha

a

Levanteabarradepressão(a)atravésdaalavancada
sapatilha.Encaixeosuportedasapatilha(b)como
mostraafigura1.

e

c

b
d

3.12.2. Encaixando a Sapatilha

f

b

Coloqueasapatilhaabaixodosuportedasapatilha.

1

2

Abaixeosuportedasapatilha(b),atéqueoencaixedo
suportedasapatilha(c)fiquebememcimadopinoda
sapatilha(d).Vejafigura2.
Asapatilhairáencaixarautomaticamente(f).
e
g

3.12.3. Removendo a Sapatilha
Levanteasapatilhausandoaalavancadasapatilha(3).
Pressioneaalavancadosuportedasapatilha(e)ea
sapatilhadesencaixará.
3

3.12.4. Encaixando o Guia de Costura
Encaixeoguiadecostura(g),naabertura,comomostra
ailustração4.Useparafazerbainhas,dobras,pregas,
quiltar,etc.
Atenção: Desligue sempre a máquina, para realizar qualquer uma dessas operações.
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4

3.13. Troque a Agulha
Troqueaagulhadamáquinacomfrequência,principalmenteseestivercomsinaisdemuitousooucausando
problemasnacostura.
Asagulhasdomésticas,quandoutilizadascorretamente,deacordocomotecidoelinha,durarãoentre10a15
horas,dependendosempredascondiçõesdeusoedotecidoutilizado.
UsesempreagulhasoriginaisSinger.
D

Coloqueaagulhacomoailustraçãoindica:
A

A. Solteoparafusodaagulhaeapertenovamente
depoisdeinseriranovaagulha(1).
B. Oladochatodocabodaagulhadeveficarsempre
paratrás.

B

C. Insiraaagulhaomáximopossível,antesde
apertaroparafuso.
C

D. Aperteoparafuso.
1

Asagulhasdevemestarsempreemperfeitascondições
deuso.Problemasnacostura(2)poderãoacontecer
com:
A. Agulhastortas.

B

B. Pontasdanificadas.
C. Agulhascompontascegas.

2

Atenção: Desligue a máquina, sempre que for trocar a agulha.

14

A

C

3.13.1. Tabela de Agulhas, Tecidos e Linhas
ESPESSURADA
AGULHA

TECIDOS

LINHA

911(7080)

Tecidoslevescomovoal,seda,musseline,
cetim,jersey,crepe,poliéster,eoutros
tecidosfinos.

Linhadealgodão,poliésteroumista.

1114(8090)

TecidosMédioscomooalgodão,tricoline,
linho,oxford,gabardine,moletom,soft.

16(100)

TecidosPesadoscomosarja,jeans,brim,
veludoseoutrosdeigualtexturaepeso.

Amaioriadaslinhasvendidasservepara
essestecidoseagulhas.Uselinhade
poliésterparatecidossintéticosede
algodãoparatecidosdefiosnaturais.
Useomesmotipodelinhaemcimaeem
baixonamáquina.

Importante:Combineotamanhodaagulhacomopesodotecidoedalinha.

MODELOSDAS
AGULHAS

CARACTERÍSTICAS

TIPODETECIDO

SINGER®2020

Agulhaspontaseta.Tamanhosvãode9(70) Tecidosdefibranaturalcomoalgodão,seda,
a16(110)
etc.Nãorecomendadaparatecidoscom
elasticidadeparanãodanificarasfibras.

SINGER®2045

Agulhaspontabola,quenãorompemafibra Tecidosdefibranaturalousintéticabem
dotecido.Otecidoserecompõeaoser
comomisturadosaopoliéstercomolycra,
costurado.Tamanhosvãode9(70)a16
jersey,malhaeoutrostecidoselásticos.
(110)

Nota:Troqueaagulhacomfreqüência(entre10a15horasdeuso,nascondiçõesacimaespecificadasedependendo
dotipodetrabalhoetecidosutilizados)e/ouquandoocorrerquebradelinhaouqueacosturaestejafalhando
ponto.
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3.14. Use o Braço Livre
Segureaextensãodabaseremovívelhorizontalmentee
empurrenadireçãodaseta(1).
Pararemoveraextensãodabase,puxeaparaa
esquerda.
Guardeseujogodeacessóriosnacaixaintegradaao
braçolivre(2).

1



2
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4.

Vamos Começar a Costurar?



4.1.

Posicione sua Máquina Adequadamente

UsesuamáquinadecosturaSingersobreumamesa,bancadaougabinetefirme.Amáquinanãopode
trepidarouescorregarsobreasuperfíciequeestarásendoutilizada,casocontrário,poderánãocosturar
corretamentedevidoàtrepidaçãooudeslizamentodoprodutoduranteacostura.


4.2.

Ergonomia

AmáquinadecosturaSingeréportátileaosercolocadasobreumabancadaoumesa,deveseobservara
suaposiçãoemrelaçãoàalturadequemvaicosturar,demodoquefiqueemposiçãoconfortável,observandoseas
regrasuniversaisdeergonomia.
x

Osjoelhosdevemestaremumângulode90º,enquantovocêestiversentada.

x

Osbraçosdevemficarapoiadosnabancadaoumesa,naalturadoscotovelos.



4.3.

Coloque e Retire o Tecido da Máquina

x

Gireovolanteemsuadireção,paraqueaagulha
fiquenasuaposiçãomaisalta.

x

Levanteaalavancadasapatilha,leveasduaslinhas
paratrás,porbaixodasapatilha,deixandocercade
15cmdelinhaparainiciaracostura.Iniciea
costurasegurandoasduaslinhascomamão
direita.

Dica:Esseprocedimentodevesetornarumaregrapara
oiníciodacostura,paragarantiruminíciodecostura
facilitadoeperfeito,evitandoqueotecidoentrena
chapadaagulha.
Pararetirarotecido,gireovolanteemsuadireção,para
queaagulhafiquenasuaposiçãomaisalta.Levantea
sapatilharetireotecidodebaixodaagulhaeda
sapatilha(2).Cortealinha,usandooCortadordeLinha.
2
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4.3.1. Cortadores de Linha
x

Puxealinhaporbaixoedetrásdasapatilha.

x

Guiealinhaparaoladodatampalateraledentro
docortadordelinha(B).

x

Puxealinhaparabaixoparacortar(3).

B

Dessaforma,vocêteráos15cmnecessáriosparainiciar
umanovacostura.

3

Atrásdabarradasapatilhaeacimadosuportedasapatilha,vocêencontraráumcortadorextra.Portanto,você
poderácontarcom2opçõesdecortadoresdelinha.

4.3.2. Alavanca Levantadora da Sapatilha
Paralevantarasapatilhaeliberarotecido,usea
alavancalevantadoradasapatilha(A).
Aocosturarváriascamadasdetecidooudetecidosmais
grossos,posicioneotecidosobasapatilhaelevantea
alavancalevantadoradasapatilhaatéofinal(A).

A



4.4.

Recursos da Costura Reta

Para começar a costurar, selecione a costura reta.
Coloque o tecido sob a sa  e a borda do tecido em
 com a posição desejada. Na   de agul
existem riscos, que servirão como guia para uma costura
reta (2).
Abaixe a alavanca da sapa  e pressione o controlador
de velocidade para começar a costurar (3).
A costura reta é ú l para unir tecidos e muito mais:
2
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3

4.4.1. Pregar Zíper e Cordonê.
1. Selecione a posição de agulha centralizada .
2. Ajuste o controle de comprimento de ponto entre 1
e 4 (de acordo com a espessura do tecido). Troque
para a sap lha de zíper.
3. A    de zíper poderá ser instalada à direita
ou esquerda, dependendo de qual lado da   
você vai costurar primeiro (1).
4. Para costurar no fecho do zíper, abaixe a agulha no
tecido, levante a    e empurre o fecho do
zíper para trás da   a. Abaixe a sap lha e
 nue a costurar.
5. Também é possível costurar um cordonê em uma
 em viés, para acabamentos em debrum, como
mostra a gura ao lado.

4.4.2. Franzir
! lize essa técnica para franzir cós, mangas,  as, etc.
1. Selecione o comprimento do ponto reto no
máximo.
2. Faça uma costura ao longo do local onde quer
franzir. Quando a primeira costura es 
concluída, leante a agulha em sua posição mais
alta, erga a sa  e puxe as linhas, superior e
inferior, para trás da sap lha, deixando uns 15 cm
e corte.
3. Repita esse procedimento em uma a costura
reta, paralela à primeira costura.

para franzir o tecido puxe os fios inferiors
após terminar a costura

4. Após concluir as duas costuras, franza o tecido na
  necessária puxando a linha inferior (do
asso da costura).
5. Segure as extremidades da linha. Passe uma costura
reta com comprimento do ponto menor, sobre o
franzido desejado, para rmar o franzido.
6. #  as linhas que usou para franzir.
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4.4.3. Pregar Lastex
1. Enchaabobinamanualmenteesticandoolastex
suavemente.
2. Coloqueabobinanacaixadabobinaefaçaa
passagemdelinhanormalmente.Casovocêqueira,
poderáterumacaixadebobinaespecialmente
reguladaparaolastex.Verifiquecomoposto
autorizadomaispróximo,comoadquiriracaixade
bobinaeajustálaparaousoemlastex.
3. Napartesuperiordamáquina,utilizeumalinhade
poliéster,fazendoapassagemdelinha
normalmente.


4.4.4. Cerzir
1. Retireasapatilhaeahaste.
2. AjusteaPosiçãodaAgulhaparaocentro.
3. Selecioneatensãodalinhaentre3e5.
4. Abaixeosdentescomomostraseaseguir.
5. Costurelivrementeparafrenteeparatrás.

Atenção:Obastidornãoestáincluído.Tomeespecialcuidadocomosdedos


20

4.4.5. Rebaixador dos Dentes
Paracosturascomuns,mantenhaosdenteslevantados,parabordadoslivres,pregarbotão,cerzir,fazerremendos,
abaixeosdentes.
1. Tireobraçolivre.
2. Paralevantar(a)eabaixar(b)osdentes,façacomo
mostraafigura2.

1

a
b

b

a


2

4.5.

Recursos do Ziguezague

Opontoziguezagueéumpontoutilitárioeéútilparafazeracabamentosnabordadotecido,evitandoquesedesfie.
Écomumentechamadodechuleado.
1. Parafazeropontoziguezague,selecioneoponto
noseletordepontos.
2. Adensidadedospontosemziguezagueaumentará
àmedidaqueoajustedoSeletordeComprimento
doPontoaproximarsede"0".

4

3. Geralmente,obtêmsepontosespaçadosem
ziguezaguecomoajusteem"2,5"ouacima.
4. Pontosfechados,emziguezague,comajusteem
“0,5”,sãochamadosdepontosacetinadose
servemparafazeraplicações,bordadoslivrese
pregarbotões.
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3

2

1

0.5

4.5.1. Aplicações ou Patch Colagem
1. Posicioneaaplicaçãonotecidodefundo.
2. Selecioneopontoziguezagueeoseucomprimento
em“0,1”.
3. Alinheaagulhademodoquepenetrenaaplicação
enotecidodefundocobrindotodaaextremidade
daaplicação.
4. Mantenhaaagulhadentrodotecido,levantea
sapatilhaegireparafazercantos.


4.5.2. Pregar Botões
1. Mova a alavanca isoladora dos dentes para a direita
para abaixar os dentes (1).
2. Monte a sapa
(2)

Esquerda

para pregar botões na máquina

3. Selecione o comprimento do ponto em “0”.
4. Coloque o tecido e o botão debaixo da
como mostra a ilustração 3.
5. Selecione o ponto ziguezague e a agulha à
esquerda.

a

6. Selecione a largura do ponto entre “3” e “6”.

b

7. Gire o volante em sua direção fazendo com que a
agulha penetre nos dois furos do botão com
precisão. Ajuste a largura do ziguezague, se
necessário, de acordo com a distância dos furos do
botão.

a

2

b

1

8. Costure devagar, mais ou menos 10 pontos.
9. Levante a agulha. Selecione o ponto reto e costure
alguns pontos de segurança em um dos furos.
Se houver necessidade de ter uma folga entre o botão e
o tecido, coloque uma agulha de mão no meio do botão
antes de costurar. Re re a agulha.

3

4

Nota: Para costurar botões com 4 furos, costure dois
furos, depois puxe o botão para frente e costure os dois
furos de trás.
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4.6.

Bainha Invisível

Parabarrasdecortinas,calçacomprida,saias,shorts,etc.
1. Coloqueasapatilhaparapontoinvisível.
2. Dobreotecidonalarguradesejadaepasseaferro.
Dobrenovamente,comomostraafigura1,
deixandonabordadotecidocercade7mmparaa
costura.

M

3. Selecioneocomprimentodopontoentre“1”e“4”.
Abainhainvisívelégeralmentefeitacompontos
maiscompridos.
4. Selecionealarguradoponto,entre“3”e“6”,de
acordocomotecidoqueiráutilizar.Geralmente,os
pontosmaiscurtossãousadosemtecidosmais
finoseospontosmaiscompridosemtecidosmais
pesados.

1

5. Façaumtesteantesparaverificarseosajustesda
máquinaestãodeacordocomodesejado.
6. Comeceacosturardevagarnadobra,verificandose
aagulhapenetranotecidodobrado,pegandoum
poucodessetecido(2).

2

7. Desdobreotecidoepasseaferro.


4.7.

Ponto 3 Pontinhos

Oponto3Pontinhoséútilpararebaterelásticoemlingerie,pregarrendasnasbordasdotecido,cerzir(fazer
remendos).
Dicaspararebaterelásticoemlingerie:
1. Pregueoelásticocomumacosturareta,unindoas
bordasdotecidoedoelástico.
2. Selecioneoponto3Pontinhos.
3. Vireoelásticoparaoavessoerebatacomponto3
pontinhos,esticandooelásticoatráscomamão
esquerdaenafrentedirecionandootecidocoma
mãodireita.Nãoestiqueotecido,somenteo
elástico.
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4.8.

Casa de Botão de 4 Passos (exclusivo do modelo 4411)

1. Retireasapatilhadeusogeralemonteasapatilha
paracaseado.
2. Comobotãoaserutilizado,marquenotecidoo
lugareotamanhodacasadebotão,acrescente0,3
cmparaoacabamento(a).

M

3. Posicioneotecidoembaixodasapatilha,demodo
queamarcadereferênciadasapatilhafique
alinhadacomamarcadacasainicialmentemarcada
notecido.Abaixeasapatilha,demodoquealinha
decentrodacasadebotãomarcadanotecidofique
alinhadacomocentrodasapatilha(b).
4. Coloqueoseletordocomprimentodopontona
posiçãodecasadebotão““,paraajustara
densidade.
5. Inicieocaseadopelo“passo1”,seguindoa
sequênciadosoutrostrêspassos,comomostraa
ilustraçãoaolado.Paraospassosdearremate1e
3,sugerimosfazerde4a6pontos.

(a)

(b)

6. Useoabridordecasasparaabriromeiodacasade
botão,tomandocuidadoparanãocortaralinhada
costura,cortandosomenteotecido.

IMPORTANTE:Adensidadedepontosdocaseadosempreirávariarconformeostecidosutilizados.Façasempreum
teste,ajustandoadensidadedocaseadoemumretalhodomesmotecidoutilizado.

Sugestões:
x

Quandosetratardeumtecidofinoedelicadoutilizeumaentretelasobotecidoparadarestabilidadeenão
enrugar.

x

Paraacasadebotãocomcordão,coloquesobasapatilhaumcordãodelinhadecrochêouprópriapara
casear.Façaacasadebotãodeformaqueospontosziguezaguecubramocordão.

x

Terminandoacostura,cortealinhaexcedenteeabraacasa(A).
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4.9.

Casa de Botão de 1 Passo (exclusivo do modelo 4423)

Fazercasasdebotãoésimples,masrequerprática.Sugerimosquesejasemprefeitoumtestenotecidoequeseja
usadoumaentretelaparadarestabilidadeatecidosfinosegarantiroresultadodotrabalho.
1. Marqueaposiçãodacasadebotãonotecido.
M

2. Monteasapatilhaparacasadebotãoeselecioneo
desenhodacasadebotãonoSeletordePontos.
SelecioneodesenhodacasadebotãonoSeletorde
ComprimentodoPonto.SelecioneaLargurado
Pontodesejada.Alargurapodeserajustadade
acordocomotipodetrabalho.Façaumtesteantes.
3. Abaixeasapatilhaalinhandoasmarcasna
sapatilhacomasmarcasfeitasnotecido(A).O
arremateinferiorserácosturadoprimeiro(D).
Alinheamarcanotecidotendoemmenteessa
sequênciadaformaçãodacasadebotão.

3
4

a

2

PUSH

b

1

4. Abraasapatilhaeinsiraobotãoqueiráusarono
trabalho(B).

A

B

5. Abaixeaalavancadocaseadode1passoepuxea
paratrás(C).
6. Segureapontadalinhaecomeceacosturar.
PUSH

7. Paredecosturarquandoacasadebotãoestiver
completa.
Comofazerumacasadebotãocomcordão(E)

E

1. Sigaospassos1e2acima.
2. Prendaumcordãonapartedetrásdasapatilhae
tragaasduaspontasparafrente,prendendonas
ranhurasedêumnótemporário.
3. Selecionealarguradopontodemodoquecubrao
cordão.
8. Abaixeasapatilha,costureacasa.Aoterminar
corteosexcessos.
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C

D

4.9.1. Balanceamento do Lado Direito e Esquerdo da Casa de Botão
Asdensidadestantodoladodireitocomodoesquerdodacasadebotãopodemserajustadasnoseletorde
ajustedobalanceamentodocaseador.Esteseletordeveficarsempreemposiçãoneutra(entre"+"e"–").
Seospontosdoladoesquerdodacasaestiveremmuito
fechados(próximos),gireoseletorparaaesquerda(+).
*Girandoparaaesquerda,abreseopontodolado
esquerdo.
Seospontosdoladoesquerdodacasaestiveremmuito
abertos,gireoseletorparaadireita().
*Girandooseletorparaadireitafechaseospontosdo
ladoesquerdo.
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5.

Mantenha sua Máquina Sempre em Ordem



5.1.

Limpeza e Lubrificação

Atenção: Sempre desligue a máquina e desconecte- a da tomada.
Para você obter o melhor de sua máquina de costura Singer, mantenha-a sempre limpa e em ordem. Siga as
instruções abaixo periodicamente ou depois de concluir um projeto de costura:
1. Levante a agulha na sua posição mais alta.
1

2. #  a chapa da agulha (1).
3. #  a caixa da bobina, segurando-a com a mão
esquerda, gire levemente para a direita e puxe-a
suavemente para cima (2).
4. Limpe os dentes e o interior da caixa da bobina com
a escovinha que acompanha os acessórios de sua
máquina (4).
5. Recoloque a caixa da bobina vercando se a aba (3)
está posicionada próxima à mola (4). A caixa da
bobina não pode   solta. Tem que  r bem
encaixada na lançadeira.

2

(1)

6. Parafuse a chapa da agulha no seu lugar.

3

4

5

(3)
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(4)

5.2.

Troca da Lâmpada

Atenção: Sempre desligue a máquina e desconecte- a da tomada.
Troque a lâmpada de 15 $ & adquirida na rede de postos autorizados Singe da seguinte forma:
1. Remova o parafuso (A) como ilustrado na  1.
2. Remova a tampa lateral (B).
3. Desparafuse a lâmpada e instale a nova (C) como
mostra a gura 2.
4. Recoloque a tampa lateral e aperte o parafuso.

B

5. Parafuse a chapa da agulha no seu lugar.

A

1

C

2

Se houver alguma irregular  consulte a rede de postos autorizados Singer.
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6.

Guia de Solução de Problemas
Problema

Alinhadecimaestá
quebrando

Linhadebaixoestá
quebrando

PulandoPontos

Aagulhaquebra

PontosSoltos

Ospontosfranzem

Ospontosestão
sinuosos
Amáquinaestá
barulhenta
Alinhaestá
embolando

PossíveisCausas

PossíveisSoluções

1.Alinhanãofoipassadacorretamente.
2.Atensãoestámuitoapertada.
3.Alinhaémuitogrossaparaaagulha.
4.Aagulhanãofoicolocadacorretamente.
5.Alinhaestápresaaoredordopinoportaretrós.
6.Aagulhaestádanificada.
1.Acaixadabobinanãofoicolocadacorretamente.
2.Alinhadabobinanãofoipassadacorretamente.
3.Atensãodalinhadabobinaestámuitoapertada.
1.Aagulhanãofoicolocadacorretamente.
2.Aagulhaestádanificada.
3.Aagulhafoicolocadadoladoerrado.
4.Asapatilhanãofoicolocadacorretamente.
1.Aagulhaestádanificada.
2.Aagulhanãofoicolocadacorretamente.
3.Otamanhodaagulhaestáerrado.
4.Asapatilhanãoéaidealparaotrabalho.
1.Alinhanãofoipassadacorretamente.
2.Alinhadabobinanãofoipassadacorretamente.
3.Acombinaçãoagulha/tecido/linhanãoestá correta.
4.Atensãodelinhaestáerrada.
1.Aagulhaémuitogrossaparaotecido.
2.Oajustedocomprimentodopontoestáincorreto.
3.Atensãodalinhaestámuitoapertada.
1.Linhademáqualidade.
2.Alinhadabobinanãofoipassadacorretamente.
3.Otecidoestásendopuxado.
1.Háfiaposouóleonalançadeiraoubarrada agulha.
2.Aagulhaestádanificada.
Alinhaestáprendendonalançadeira.
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1.Passe alinhanovamentenamáquina.
2.Reduzaatensãodelinha(paraumnúmeromenor).
3.Troqueporumaagulhamaior.
4.Retireerecoloqueaagulha(ladochatoparatrás).
5.Retireoretróseenrolealinhaneleparavoltaracosturar.
6.Troqueaagulha.
1.Retireerecoloqueabobinaelacealinhadabobina.
2.Chequeabobinaeacaixadebobina.
3.Solteatensãodalinhadebaixo,comodescritonestemanual.
1.Retireerecoloqueaagulha(ladochatoparatrás).
2.Troqueporumanovaagulha.
3.Recoloqueaagulhacorretamente.
4.Chequeereinstaleasapatilha.
1.Troqueporumaagulhanova.
2.Retireerecoloqueaagulha(ladochatoparatrás).
3.Useaagulhacorretaparaotipodelinhaetecidousado.
4.Useasapatilhacorretaparaotrabalhoaserrealizado.
1.Refaçaapassagemdelinhanabobina.
2.Passealinhanacaixadabobinacomomandaomanual.
3.Aagulhadeveseraidealparaacombinação.
4.Selecioneatensãodelinhacorreta.
1.Troqueporumaagulhamaisfina.
2.Selecioneocomprimentodopontoadequado.
3.Solteatensãodalinha.
1.Usesomentelinhadeboaqualidade.
2.Retireabobinaepassealinhacorretamente.
3.Nãopuxeotecidoaocosturar.Osdentesfazemessetrabalho.
1.Limpealançadeiraeosdentescomaescova.
2.Troqueaagulha.
Retirealinhadecima,abobinaegireovolanteparafrenteeparatrás
atéencontraralinhaeretiráladalançadeira

7. 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.

Os revendedores Singer, postos autorizados 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.

7.1. O QUE NÃO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA
x
x
x
x
x

Custo de remessa ou despesas de transporte do produto para o Serviço Autorizado 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.
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.
Agulhas.
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 ao Autorizado Singer, cujo endereço pode ser informado através do 0800702-2323 ou pelo site www.singer.com.br, juntamente com a nota fiscal de compra e este certificado
de garantia.

Para conhecer a REDE DE AUTORIZADOS entre em contato com o SAC.

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 o Serviço
Autorizado Singer para saber o que ele oferece, horários e custos.

www.singer.com.br
Estr. Municipal João Henrique Schultz, s/n - 13350-000 - Elias Fausto – SP
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