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14U 3448/3548

PREFÁCIO

Agrad ecemos a VCIC\ la aquisição dest a máqu ina.

Esta má qu ina, projetada para uso dome sti co , Irá lhe proporcionar um excelen te desempenho .costurand o
desde tecidos leves at é tecido s pesad os (desde cambraia a té brim).
Sempre tome como referência este Iivret o, poi s ele leva rá você a fazer o uso apropriado da máquina e o bter
um excelente resultado na costu ra.

Para tirar o máximo rend iment o da máquin a, leia este manual mesmo antes de p ór a máqu ina em funciona 
menta . Depois. familiarize-se coro a máquina seguindo as instruçõe s co n tid as aqu i, pág ina por págin a.

Para assegurar a voeê os mai s modernos eq uiparnen los de costura , o fabricante se reserva o direito de
alterar a aparência, mecanismo s e aces sóri os desta máquina, sempre que ju lgar necessário .

' Marc a ruqis trada da T HE SINGER COMPAN Y
Cop y nght (1) ' 992 SI NG En SEWING MA CH INE CO MPA N Y

Ali Rights R eserved Throughou t The Wo rld

•



INSTRUÇOES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

Ao US:H li máquina, siga : S inst ru ç ões descritas aqui:

Leia todas as instruções, an tes de usá-la .

PER IGO - Para reduzir o risco de um choque elétrico;

• A m âqu]lia nunca deve ficar ligada, qua ndo não es tive r sen do usada. Sempre d
usá-Ia c antes de limp á-la, ou qu ando for trocar a lâmpada,

l~ a máquina, após

• Use um a lâmpada de 15 watts. Confira se a tampa frontal que cobre a lâmpada , foi recolucada antes de
reiniciar uma costura .

AVISO - Para reduzi r o risco de queimaduras, fogo, choques elétricos e danos às pessoas:

• Confira se a voltagem da tomada (na parede), é 3 mesma que a voltagem do motor.

• Use tanto a máquina co mo os aparelhos recomendados pelo fabricante , conforme o que vem indicado
neste manual.

• Antes de d esliga r a máquina , gire todos os controles para a posi çâo "0".

• Sempre desligue a máquina , quando for retirar tampas, quando for lubrificar, ou quando for fazer
quaisq uer reparos ou ajustes.

• Não tente ajustar a correia do motor. Para isso, faça contato com o Serviço Autori zado mais próximo.

• Não retire o plug da máquina, para fora da tornada da parede, puxando-o pelo cord ão de fios. Ao invés ,
disso , segure nele mesmo e então puxe.

• Manuseie com cuidado o pedal controlador de velocidade e evite que ele sofra quedas. Nunca deixe
nenhum objeto em cima dele.

• Use sempre uma chapa de agulha apropriada, poi s o uso de uma chapa errada , ocasionará quebra de
agulha.

• Nunca use agulhas tortas.

• Mantenha os dedos longe de quaisquer peç<Js qu e se movimentem , quando estiver costurando. Uma
atençâo especial deve ser da da para a área próxima às agulhas.

• Nâo puxe ou empurre o tecido enquanto ele estiver sendo costurando, pois isto pode quebrar a agulha.

• Quando fize r reparos em m áquinas de isolaçâo dupla , use somente pe ças de reposição idênticas àq uelas
que forem ser trocadas. Procure instruções de como fazer reparos em ap arelhos com dupla isolação.

• Use somente a alça quando for suspender ou levar a máquina de um local para outro .

• Nunca funci on e a máquina , se ela tiver um fio ou um plug danificado o u, se ela não csl ivcr fu ncionando
apropriadamente, ou se ela caiu ou foi danificada, ou ainda , se caiu denlro da água. Leve a máquina ao
revendedor ou autorizado mais próximo, sempre qu e ela precisar sofrer reparos, ajustes rncc áni cos

ou reparos na parte elétrica.

• Nunca fun cione a máquina, com as aberturas para passagem de ar bloqueadas. Mantenha essas aberturas,
tanto as da máquina quanto as do controlador de velo cidade, livres do acúmulo de fiapos, pó e pedaços
de pano .



• Nunca deixe cair um objeto pelas aberturas ou pelos vãos livres da máquina.

• Nunca use a maquina ao ar livre.

• Não deixe a maqu ina funcionar em locais onde estejam sendo usados "sprays" ou quando () oxigênio
estiver sendo adrnínlstrado.

• Não permita que II maquina seja usada como um brinquedo. Deve-se dar uma aten ção especial à máquina,
quando ela estiver sendo usada com crianças por perto.

REPAROS EM PRODUTOS COM DUPLA ISOLAÇ'i\S . Em 11111 produto que lenha dupla isolação,
estão previstos dois sist emas de isolação em lugar do aterramento. Nenhum sistema de aierrumento
está previsto em um produto com dupla isolaç ão e. nem qualquer tipo de atcrrarncnto deve ser
acrescentado a esse produto. O reparo de um produto com dupla Isolação precisa ser feito por pessoa
qualificada. A troca de peças tem de ser feita por peças id ênticas ;'IS que forem retiradas.
e m produto com dupla isolação, vem marcado com os dizeres "DOU L3LE-INS ULATION" ou "DOUBLE
INSULATELJ".

GUARDE ESTAS INSTRUÇOES

A manutenção desta máquina , deve ser executada pelo Serviço Autorizado.

ESTA MÁQUINA SE DESTINA AO USO DOMÉSTICO.

Como as Cores dos fios desse cabo principal, podem não corresponder com as marcas coloridas que identifi
cam os terminais do seu plug, faça o seguinte:

O lia com cor azul, deve ser ligado ao terminal onde vem gravada a letra N ou ao que tenha a cor preta .
O fio que tem a cor marrom, deve ser ligado ao terminal onde vem gravada a letra L ou ao que tenha a
COr vermelha. Se for usar um plug de 13 Amp. (BS 1363), instale um fusível de 3 Amp. e, em caso de usar
qualquer outro tipo de plug, instale um tusfvel de .s Arnp. ou no plug ou, na caixa de chaves de distribuição .
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ASSUNTOS CONTIDOS NESTE MANUAL
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14.

13.

Página

18. Traços de guia para a costura 24
19. Como ajustar a largura do chuleio 25
20. Como executar urna halnha enrolada .. 26

• Preparação da máquina 26
• Regulagens de tensão sugeridas para

costurar bainha enrolada padrão 27
• Regulagens de tensão sugeridas para

costurar bainha em tecido grosso 27
• Como balancear a linha do lacadcr

superior n
• Informações adicionais sobre bainha

enrolada 28
• Como amarrar a corrente das linhas

numa bainha enrolada .::'8
.:' I. Variações nos pontos c técnicas de

costura. . . 19
• Como fazer uma costura decorativa

comn ponto fecho-plano 29
• Como fazer bainha invisível usando

ponto overlock 31
• Como fazer nervuras costuradas sobre

m dobras do tecido . . . . .. 31
• Como costurar ao redor dos cantos. .. 32
• A colocação de alfinetes. 33
• Como prender a corrente que é formada

pelas linhas 33
• Como pregar um elástico 34
• Como reforçar uma costura 35
• Como fazer tranças. . . . . . . 3:-
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(só para as máquinas dotadas desse
sistema) .. 36

22. Como ajustar a pressão do pé-calca dor 38
~3. Como costurar utilizando o braço livre

da máquina. . . . . . 38
.:'4. Relacionamento entre tecido, linha e

agulha 39
25. Manutenção da máquina .. 40

• Limpeza da máquina 40
• Lub-ífícuçâo da máquina 40
• Como trocar a faca estacionária. . 41
• Como trocar a Lâmpada . . . . . . 42

26. Guia para verificar defeitos e como
ccrrígl-los 43

27. Acessórios e aparelhos opcionais 44
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Como enfiar a linha na máquina

• Diagrama de enfiarncm o das linhas.
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1. ACESSÓRIOS

1

2

3

4

5

6

Jogo de agulhas

Chave de fenda

Chave de fenda pequena

Pinça

Chapa de agulha para bainha
enrolada

Chave Allen

Ver na página 44 os acessórios opcionais.
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2. INFORMAÇÃO SOBRE AGULHAS

* Esta máquina, usa agulha industrial com haste
rebaixada, que elimina a possibilidade de se
montar a agulha ao contrário.

Agulha nQ 2054
Overtcck

Agulnll na 2045
Doméstica

* Não tente usar nesta máquina, uma agulha indi
cada para máquinas de costura domésticas.

* A agulha Singer ne 2054 bitola 14, vem com a
máquina. As agulhas 205442 usadas para costurar
tecidos de lã c, as agulhas 2054-06 com ponta
redonda usadas para costurar malhas, encontram-se
disponíveis no mercado nas bitolas 10, 12. 14 e
16.

* Para fazer a escolha correta da agulha, veja (]
quadro da página 39,

4

L _

~
Ponta normal Ponta redonda

Lã Malha
N22054-42 NQ 2054-06

10 10
Bitolas 12 12
disponlveis

" ",. 16

I
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3. PARTES PRINCIPAIS DA MÁQUINA

Cfi Suporte dos ccnes e guias das linhas

® Alça para transportar a maquina

® Parafuso regulador da pressão do pé-calcado!

W Regulador de tensão da linha da agulha esquerda (azul)

® Regulador de tensão da linha da agulha direita (verde)

'35) Regulador de tensão da linha do laçador superior (laranja)

{J; Regulador de tensão da linha do laçador inferior (amarelo)

C§.'; Tampa da base da máquina

® Chapa de agulha

':lI} uraço livre I tampa cilíndrica

CW Tampa do laçado!

@ Chave liga-desliga e da ldmpada

r~ Regulador do comprimento do ponto

Q1l Volante da maquina

Q}i Tampa do motor

@ Suporte dos cones de linha

@' Adaptador dos cones de linha

@ Pino dos cones ou dos carretéis de linha

+---@

(j)

.>

-. "

,,,,

'J.
" "
, ,

---._---

@ V
®

I ® ® (J)
<IJ

I
. ,

®

®

@
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4. COMO ABRIR A TAMPA DO
LAÇADOR

-,
I

'" Empurre totalmente essa tampa para à direiru. (1)

'" A seguir, empurre-a para baixo e em direção à
você. ®

Cuidado:
Antes de costurar, essa tampa deve estar fechada.

\,

(I) ....

4 Faca inferior estactonãrta

5 Laçudor inferior

5. PARTES PRINCIPAIS, ATRÁS DA
TAMPA DO LAÇADOR

,

I

I
-'

(~)

,

I,

Laçador superior

Faca móvel superior

Pé calcador

1

2
3

6. PREPARAÇÃO DA MÁQUINA ANTES
DA COSTURA

>I< Enfie o plug (J) do controlador, na tomada 1))
da máquina.

* Enfie o plug (3) na tornada (4) da parede.

* Chave de ligar e desligar a máquina e a lâmpada.
Para ligar, empurre o lado I gravado na tecla.
Para desligar, empurre o lado O gravado nessa
tecla.

* Ao pisar no pedal, você estará movimentando <;;

controlando a velocidade da maquina.

* Quanto fluis você pisar no pedal, maior a veloci
dade da máquina.

'" Retire o pé do pedal, quando quiser parar a
máquina.

,
,

.>:">.
Ligado

D"~ligadO~

-

Leia o aviso da página 7 I
--'
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Aviso:

* Confira se a voltagem na tomada da parede, é a mesma que a indicada no mot or da máquina .

~. Man useie o controlador de velocidade com cuidado e evite que ele sofra quedas. Nunca deve haver
qualquer objeto sobre o controlador.

* Desligue li máquina, quando for trocar as agulhas, trocar o pé calcador c a chapa de agulha ou quando
a máquina não estiver sendo usada, evitando assim que a máquina funcione quando alguém acidental
mente pisar no pedal do controlador.

* Sempre desJigue a máquina também, quando for limpã-la.

7. PREPARAÇÃO DO SUPORTE DOS
CONES E DAS GUIAS DAS LINHAS

* Esta máquina, sai da fábrica com a antena desse
suporte abaixada.

* Puxe completamente para cima essa antena .

* Quando você ouvir o som de um "click" , é porque
as dua s pa rtes dessa an ten a estão posicion adas
corretame nte.

* Centralize a haste que possui os guias das linhas
sobre os pinos porta-cones,

>« Enfie os cones com linha sobre os adaptadores
existentes nos pinos porta-cones.

Nota: Se você já passou as linhas pela máquina,
endireite-as para evitar embaraçamento das
mesmas .

7



8. COMO RETIRAR E COLOCAR
UMA AGULHA

• PARA RETIRAR A AGULHA

li< Puxe o plug da m áquina para fora da tomada da
parede . antes de ret irar as agulhas da máquin a

.. Gire o volante da máqui na em direção :l você, ate
qu e a agulha vá to talmente para cima.

~--:-.1 ( ;~;..
\ 0 . '

* Usando li chave de rend a pequena , solte o parafuso
que prende a agulha, mas não reli re-o.

CD Parafuso de fixação da agulha da esquerd a.
- (f) Parafuso de fixação ela agulha da direita .

* Retire uma ou se for necessário , as duas agulhas .

• PARA COLOCAR A AGULHA

* Segure a agulha , (;011 1 o lado cha to existente na
haste vir ado para dentro .

* Enfie a h aste tia agu lha at é o fim, dentro do pren
dedor suporte das agulhas .

·Nota : A agulha da esquerda CID , ficará um panca
mais para cima do que a agulha da direi ta G) .

'I< Aperte firmemente ambo s os parafusos.

Nota; Esta nulquina, usa aculhas li ? 2054. Para mais
infort aç r. sobr agulhas, leia a página 4.

8

Lado chato virado para dentro



9. COMO RETIRAR A TAMPA
CI LíNDRICA

" Ao retirar essa tampa . você logo vê o laçador
inferi or , to mando fãcil en fia r a linha c limpar essa
área da m ãquina.

" Enquanto es tiver puxando essa tampa para à es
qu erda CD, levante-a e entã o re tire-a, (2)

10. COMO RECOLOCAR A TAMPA
CILíNDRICA

'* Coloq ue a orelha existe n te nessa tampa <D, por
baixo da ch apa de agulha ® .

'" Fo rce então a tampa para baix o e empurre-a para
à direita @ .

Aviso :

Não segure nessa tampa quando qui ser levantar ou
ca rregar a máquina .

r- I
I
I
!

I

J

•

Cuidado:
Antes de costu rar, essa tampa deve estar fechada .

\._---------------~
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11 . COMO ENFIAR A LINHA NA
MÁQUINA

• DIAGRAMA DE ENFIAMENTO DAS
LINHAS

*' Dentro da tampa do laçador, existe um diagrama
desse enflamento com código à cores.

*' Enfie as linhas na sequenc ía de CD a (~como

mostrado lia figura.

• CONHECA O CÓDIGO DAS CORES

*' Cor azul @) - Linha da agulha à esquerda.

* Cor verde (:f) - Linha da agulha à direit a.

* Cor laranja CD ~ Linha do laçador superior.

* Cor amarela ® - Linha do laçador infer ior.

• DIAGRAMA DOS PONTOS

*' Cor laranja CD - Linha do laçador superior.

'I< Cor amarela (j) - Linha do laçador inferior.

* Cor verde ® - Unha da agulha â direita.

* Cor azul @ - Linha da agulha â esquerda.

LadO de CIma Lado de baixo

• COMO ENFIAR CORRETAMENTE
A LINHA PELA MÁQUINA

(1) Procedimento para enfiar a Iinha até o laçador

superior (laranjal.

* P.tSSC a linha pelos pontos <D à ® como mos

tradu na figura.

10



,. Passe a linh a através do guia CD ' enfiando-a de
tr.ís para a frente .

* A seguir, en fie a Iinha no furo da direita .

* Leve a linha para cima e passe-a de cin li.! ;1:1I a
baixo , através do furo da esquerda : 2~,

* Segure a linha sobre o aparelho de tensão , como
indicado na figura em (1) -A.

* Passe então a linha por e ntre os discos <3:,1-I> , do
aparelho de tensão .

* Puxe a Unha para cima c passe-a sobre a aba
metálica (~) -C desse aparelho.

* A seguir , pu xe a li nha para ba ixo pa Ta ter a certeza
de que ela está apropriadarnen te enfiada entre os
discos do aparelho.

* Passe a s guír as linhas pelos guias (1) à (li ) iden
tlfícados na cor laranja . (Ver diagrama ).

* Passe a linha pelo laçador superior, enfiando-a de
frente para tr ás.

Nota: Use a pinça do jogo de acessórios, para ajudar
a passar a linha pelo laçador .

* Puxe uns 5em de linha além do la çudor e deixe-a
sobre a chapa do ., lha .

11
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(2) Prccedlm anro pa ra passar a linha até o laçador
inferio r [amarele].

,. Passe a linh« pelos pontos CD li 9. , co mo mos
tralln li ;1 figura.

* Passe a linha através do guia CD, enfiando-a de
trás para a frcn te.

'" A seguir, enfie a linha no furo da d ireita.

'" Leve a tinha para cima e passe-a de cima para baixo
a través do furo @ .

* Segure a linha sobre o aparelho de tensão , como
indicado na figura em ® ·A.

'Õ' Passe en tão a linha r en tre os discos ' -ª.} I3 , do
apare lho de te ri - .

>f. Puxe a linha para cima e passe-a sobre a aba
metálica .r~; ·C desse aparelho.

A seguir. puxe a linha para baixo para ter a certeza de
que ela esni apropi i.ulumen te eu fiada entre os discos
do apare lho.



* PilSS(: então a linha pel os guias (D à @ , identifi
cados na cor amarela (Ver diagrama).

'i' Re tire a tampa cílín drica . (Vcr in struç õeS na
página 9)

* Gire com a mão, o volante da m áqu ina em di reção
a voc é, até que o laçador inferior fique o mais
deslocado posstvel para o lado esquerdo.

>I< Puxe uns IDem de linha, depois do guia-fio el) .

*' Enfie então a linha pelo lado esquerdo do laçador
inferior (8) .

* Solte a linha .

Nota: Use a pinça do jogo de acess órios, para ajudar
a passar li linha pejo laçador.

'" Gíre com a mão, l> volante da máquina em direção
li vocé , até que o laçador inferior fique o mais
desl ocado possível pa ra o lad o direi lo .

"" Pegue a linha c pa sse-a através do furo (V na
ponta do lavador .

'" A linha deve ficar posicionada na ranhura existen
te nesse la çador.

... Puxe un s 5 em de linha além do laçador e, coloque

a sobre a parte de cima do laçador superior e sobre
a chapa de agu lha.

13



(3) Procedimento para passar a Iinha até a agul ha
da direita (verde).

* Pa ' S t ~ as linhas pelos pontos (}
mostrado na figura.

(QJ , como

14

'" Passe a linha através do guia I T . cn fiando -a de
trás para a frente .

'" A seguir, enfie a linha no furo da direita .

'!< Leve a linha para cima e passe-a de cima para baixo
pelo furo da esquerda (2) .

'" Segure a linha sobre o aparelho de tensã 0, como
indicado na figura em (j ', ·A.

* Passe então a linha por ent re os discos (3) -B, do
aparelho de tensão.

li Puxe a linha para cima e passe-a sobre a aba rnet á
Iica r:i · ·C desse aparelho.

* A seguir, puxe a linha para baixo para ter a certeza
de que I está apropriadamen te en fiada entre os
discos ,, 11 a iarclho.



* Passe então a linha pelos pontos (4) à ([) .

Nota: Certifíque-se de pa ~sar a linha pela ranhura
superior do guia (~) , como mostrado na
figura .

'" Enfie a tinha na agulha ® (Esta agulha , fica do
lado direito).

* Pod e ficar mais r,leÜ de en fiar a linha nessa agulha ,
se a faca móvel superior, for deslocada para uma
pos ição que não trabalhe. (Ver instruções na
página 23) .
- Ponha de novo essa faca na posição de funciona

mento, antes de reiniciar uma costura.

'" Puxe uns 5 cm de linha e coloque-a por baixo do
pé calcador.

15
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(4) Procedimento para passar a linha até a agulha
da esquerda (azul)

'" Passe as linhas pelos pontos iT.;. à "H) , Como
mostrado 11<1 figura.

* Passe a linha através do guia (U . enfiando-a de
trás para a fre nte.

'" A seguir, enfie a linha no furo da direita,

* Leve a linha para cima e passe-a de cima para baixo
pelo furo da esquerda (2) .

* Segure a linha sobre o apa re lho de tensão, como
indicado na figura em (3) -A.

" Passe en tão, a linh a por entre os discos ' ID -B, do
aparelho de tensão,

* Puxe a linha para cima c passe-a sobre a aba metá
lica ~.3) -C, desse aparelho .

* A seguir , puxe a Ünha para baixo para ter a certeza
de que da esta apropriadamente enfiada cu tre os
discos do aparelho.

C[)



.. Passe en tão a linha pelos pontos @) à (ZJ .

Nota: Cert iflque-se de passar a linha pela ranhura
inferior do guia ® , como mostrado na
figura.

* Enfie a linha na agulha Ql) .

'fi Pod e ficar mai s fácil de enfiar a linha nessa agulha,
se a faca móv el superi o r for deslo cada para a
posição que não trabalhe. (ver instruções na página
23).

Ponha de novo essa faca na posição de funciona
mento, antes de reiniciar uma costumo

* Puxe uns 5 em de linha e co loq uc-a po r baixo do
pé calcador.

• INFORMACAo IMPORTANTE SOBRE
O ENFIAMENTO DAS LINHAS

i< Sempre enfie as linha s nas agu lhas po r último,
evitando assim o enfíamento errado no laçador
in feri or. (Veja ao lado, as forma s correta e errada
de passar as linhas).

* Caso o laçador infcrior figue sem linha:
I) Retire as linhas das agulhas .
2) Passe então as linhas pelo laçador in fcrior,
3) Volte a enfia r as linhas na s agu lhas.

Modo
correto

Modo
er o
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12. COMO FAZER UMA CORRENTE
COM AS LINHAS E COMO FAZER
UM TESTE DE COSTURA

,. Depois de enfiar as linhas pela máquina , pegue as
pont as das mesmas e coloque-as um pouco ~

esquerda por baixo do pé calcador . (O pé calcad ir
deve estar Ic n ado)

'" Segure as palitas das linhas e puxe-as levemente.

* Gire o volante da máquina com a mão (2 ou 3
voltas completas).

... Abaixe o pé caicador :

'" Continue segurando a corrente (que é formada
pelas linhas), enquanto for pisando no pedal do
controlador de velocidade, até obter uma corrente
de uns 5 a 7,5 em de comprimento.

* Coloque Um pedaço de tecido por baixo da parte
frontal do pé calcador e faça um teste de costura.

Nota: Não puxe o tecido enquanto estiver costuran
do, pois isto pode forçar a agulha e con
seqüentemente quebrá-Ia.

* Ao final do teste de costura , funcione a máquina
mais um pouco sem levantar o pé calcador, até ter
mais uma corrente de uns 5 a 7,5cl11 de compri
mento.

>I' Corte a corrente.

Nota: Toda vez que enfiar linha na máquina . faç~1

um teste de corrente e UTTl leste de costura,
para verificar c corrigir, se neccss.irío, a tensão
das linhas .

18
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13. TIPOS BÁSICOS DE PONTOS
DE COSTURA

• PONTO OVERLOCK DE 4 LINHAS

li< Esta má i a . lima over ock de 4 linl
. s agu h e dois laç dores e que

costura de 5, 71ll1ll de largura.

• PONTO OV ER LOCK LARGO DE 3
LINHAS

un to

5 .7m m ( 7 /~2" )

'" Quando se ret ira a ~g 11 ; na direita. obt ém-se um
ponto ov crloc k I n S,7 mm co mposto de 3
l inh as.

• PONTO OVEALOCK ESTREITO DE
3 LINHAS

'" Quando se reti ra a agulha da esquerda, obrém-se
um pon to ove rlock estre ito de 3,5 mm e que é
também composto de 3 linhas.

Nota: Pode-se alimenta r a largura do ponto ajustan
do-se a posição do suporte da faca estacionária.
(Ver instru ções na página 25).
- A largura do ponto execut ado pela agulha

esquerd a, pode ser aumentada de 5 ,7 mm
pam 7,2 mm .

- A largura do ponto executado pela agulha
direita, pode ser aum entada de 3,5 111 m para
5,Omm.

14, COMO AJUSTAR A TENSÃO
DAS LINHAS

'" Os botões quc regulam a tensão das linhas, são 00
tipo que dá urna única volta com pleta .

* Ao girarmos esse bo tão p I um número maior
teremos lima tensão maior lia linha.

No número "O" , teremos <J men or tensão e
- No número "9" , teremos a maior tensão.

* Sempre verifique se as linhas foram enfiadas cor
re tarucn tc , pois de outra forma, não se obtcrã lima
tensão apro priada nas mesmas .

* Ao fazer ajustes 110 balancea mento das tensões das
linhas, recomend a-se:
l ) Que se gire () bot ão em intervalos de meio

número, pur exemplo : se estiver no nú mero 1,
desloca-se o bo tão para que fique entre o
número I e O número 2.

2) Que se faça um teste de costura, logo após
lima nova posição do botão.

A re qu laqern atu a l fí 1%.
Numa nova requ laqe rn. o botão.
ficaria no n" 1 ou no n2 2.
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• REGULAGENS SUGERIDAS NAS
LINHAS PARA O PONTO OVERLOCK
DE 4 LINHAS

Nota: As rcgulagens indicadas na tabela ao lado, são
somente sugestões do fabricante.

Tecido
Ponh a CI b o t ão no !l1l

AZ:1I1 V urtí e Ln rn nja Amarelo

Lt've 2.5 1. 50 I n 1.5
-

M~d io 3.0 L,O 1,0 1.5

Pesado 3.6 7.5 1.0 1.5

Linh J rio laçedo r superior

,. Essas rcgulagcns são afetadas:
I) Pelo tipo e espessura do tecido.
2) Pela hitola da agulha.
3) Pelo tamanho, tipo e quantidade de fibras de

um tecido.

• BALANCEAMENTO CORRETO DOS
PONTOS

Lado de cima

\
Linha do laçador
inferior

nc de baixo

Linha do laçador supenor

luçador

Lado de baixo

Linha do laçador superior

Li nha da agu lha
direita Linha da

aqu lh a
esquerda

Lado de cima

Lado de cima

Lado de címa

,. Quando a linha do laçador superior se distancia da
borda na parte inferior do tecido :

Gire o botão do aparelho que controla a tensão
da linha cor laranja, para um número maior.
Ou en tão, gire o botão do aparelho que con
traia a tensão da linha cor amarela, para um
número menor.

• COMO BALANCEAR AS 4 LINHAS

.. Quando O ponto aplicado pela agulha esquerda
cstiver solto:
. Gire o hot üo do aparelho que cont rola a tensão
da linha aLUI para um número maior.

* Quando a linha do laçador inferior, aparece na
parte superior do tecido:

Gire o botão do aparelho que controla a tensão
da linha cor amarela, para um número maior.
Ou então, gire o botão do aparelho que con
trola a tensão da linha cor laranja, para um
número menor.

'" Quando o ponto aplicado pela agulha dircita estiver
solto:

Gire o botão do aparelho que controla a tensão
da linha verde, para um número maior.

Lado de cima Lado de baixo
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Tecido

• REGULAGENS SUGERIDAS NAS
LINHAS PARA O PONTO OVER
LOCK DE 3 LINHAS

Nota: As regulagens indicadas 113 tabela ao lado , são
somente sugestões do fabricante .

li< Essas regulagens , são afetadas :
]) Pelo I ípo c espessura do tecido.
2) Pela bitola da agulha.
3) Pelo tamanho, tipo c quantidade de fibras de

um te cido.

• BALANCEAMENTO CORRETO DOS
PONTOS

• COMO BALANCEAR AS 3 LINHAS

'" Quando a linha do laçador superior se distanciar da
borda na parte inferior do tecido :

Gire o bolão do aparelho que controla a tensão
da linha cor laranja , para um número maior.
Ou então, gire o botão do aparelho que con
traia a tensão da linha cor amarela, para um
número menor.

'" Quando o ponto aplicado pel a agulha estiver
solto:

Gire o botão do aparelho que controla a tensão
da linha azulou verde, para um número maior.

Ponto overlock estreito de 3 linhas com
a agulha esq uerd a

- - - - ---
Ponha o b ota o

Azul ~c!rd l! \ Larania ~m8relo
I---~--I---t·

1.0 1.5

1.0 1.5

r~ 1.:>- ---"--- --'-- -

Ponto overlock estreito de 3 linhas com
agulha d ire ita

Po nha o bot ão no 00:1
T eci do

Azu l Verde Laranja Amarelo

L. 1o'f1 2.0 1.0 1.5
I--

Médio 2.5 1.1'5 1.5

P"5~do 3. 0 1.5 1.5
~

Li nha do lac ad ar superior

Linha da agulha

Lado de cima

Linha do lilçador-
sup erior

Lado de cima

L inha do laçador
infer iOr

Lonho do laçador
sUp\!rior

Linha da agulha

Lado de cima

Linha do laçador
inferior

Lado de cima Lado rí.. baixo
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15. COMO TROCAR AS LINHAS PELO
MÉTODO DE EMENDÁ-LAS COM
UM NÓ

~ Para mudar o tipo uu a cor da linha, corte a linha
próxima ao cone.

* Ponha os novos cones de linha no suporte.

* Amarre a ponta da nova linha, com a ponta da
linha ql1e está na máquina .

" Cole o excesso nas ponta s não muito próximo
ao nó para nao desamarrá -to

l!I Puxe ambas as linhas, para testar se o nó está
firme .

>1< Anote os n úmeros indicados nos botõ es dos
aparelhos de tensão .

>/< Gire então esses botões em dire ção ao zero .

22
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oi< Puxe as linhas através da máquina, urna linha de
cada velo

'" Se a linha enroscar, verifique onde ela está enros
cada. (inclusive por baixo do cone de linha).

'" Pare com o nó próximo ao furo da agulha.

'" Corte o nó e então enfie a linha na agulha.

'" Retome os botões dos aparelhar, de tensão.para os
mesmos números anotados anteriormente.

;r
)

l

~"\J

c=:r
D
c:J

~
'I.

___JI

~--------

)
0.

I
i

/

L _

'" O botão que regula o comprimento do ponto,
deve ficar no número 3, para a maior parte das
costuras que forem executadas.

'" Altere esse comprimento para 2mnt, quando for
costurar tecidos leves,já que esse comprimento de
ponto dá excelente resultado sem enrugar a
costura.

oi< Altere esse comprimento para 4mm, quando for
costurar tecidos grossos.

16. COMO AJUSTAR O COMPRIMENTO
DO PONTO

l
----~~~-.-----

---------~

'" Desligue a máquina.

'" Abra a tampa do laçador.(Ver instruções na página
6).

'" Empurre o suporte da faca totalmente para à
direita.

'" Gire o botâo em direção a você, até a faca ficar na
posíçâo horizontal.

Nota: Se a faca ficar para cima, proceda assim:

'" Gire com a mão o volante da máquina em direção
á você ate que a faca volte para a direção hori
zontal.

17. COMO SOLTAR A FACA MÓVEL
SUPERIOR

• COMO COLOCAR A FACA NUMA
POSiÇÃO QUE NÃO TRABALHE

23



• COMO COLOCAR A fACA NA
POSiÇÃO DE TRABALHO

'" Abra a tampa do Iaçador, e empurre o suporte da
faca totalmente para à direita.

'" Gire o botão para cima e em direção à voc~, ate
que a faca fique na posição de trabalho.

Cuidado: Antes de reiniciar a costura, a tampa do
laçador deve ser fechada.

I
I

I

I
I

Ir

I
I
I
I

--_._---_!

1B. TRAÇOS DE GUIA PARA A
COSTURA

* A distância entre o centro da agulha esquerda e o
traço grosso à esquerda da tampa do laçador, é de
16mrn.

r

16.0mm
(618"\

14.0mm
~35/64")__J

'" Quando costurar com a agulha da direita, a dis
tância do centro dela até o traço grosso à esquerda
da tampa do laçador, é de 14mm.

Nota: Todos os traços, se distanciam entre si em 2mm.
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19. COMO AJUSTAR A LARGURA
DO CHULEIO

'" A máquina está preparada para fazer costuras com
4 linhas e costuras com 3 linhas, usando-se a
agulha da esquerda e com largura de 5,7 rum.

'" A máquina está tamb ém preparada para fazer
costuras com 3 linhas usando-se a agulha direita e
com largura de 3,5 111m.

>I< A largura de 5,7!Um pode ser alterada para 7,2 mm
c a de 3 ,5 nun pude ser alt erada para 5.Omm,
at ravés de um ajuste na posição da faca esta
cio nária .

* Desligue a máquina.

* Abra a tampa do laçador, (Ver instruções na
página 6) .

7.2mm
(9/32")

t
Agulha esquerda

7.2mm
(9/3~27.".. ~) --;'---1...
Agulha esquerda

<.

~
<<
L-- - - - .----i'- "'-"!

. J:~..Omm
(13/64") ...

Agulha direita

... Desengate a faca móvel superior. (Ver instruções
na página 23 ).

"' Ret ire a tam pa cilind rica . (Ver inst ruções na
pl.Ígina 9) .

'" Solte os dois parafusos do suporte da faca cstacio
ruiria, usando li chave Allen (1 ) que vem no acessó
rio.

>I< Leve esse sup orte para à direita para aumentar a
largu ra do pon to c, para à esquerda quando quiser
diminuir a largura do ponto.

*- Sempre nivele o fio de corte da faca estacionária
com a face da chapa (2) de agulha .

>I< Aperte os parafusos (3).

* Rccoloque a tampa cilíndrica. (Ver instruções na
página 9).

* Retorne a faca mó vel para a sua posição original
(Ver instruções na página 24) .

>I< Faça um teste de co stura e ajuste a tensão das
linhas se necessário, para compensar o aumento ou
a diminuição feitos na largura do ponto.

Nota: Não ajuste a largura do chuleio abaixo de 3,5
mm.

(2)

(3)

Faca estacionária
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20. COMO EXECUTAR UMA BAINHA
ENROLADA

* A bainha enrolada é feita enro lando-se e
chuleando-se a borda do tecido .

* Tecidos leves tais como cam br aia . voa l, org and i,
crepe , etc. são os que ap resentam melhor resultado.

* E sse tipo de bainha n ào LÍ aprop riado para te cido !'.
pesados ou duros.

.
• PREPARAÇÃO DA MAQUI NA

* Desligue a máquina.

... Retire a agulha esquerda.

* Coloq ue urna agulha nQ 20 54 bitula 10 ou 14 no
lado direito do suporte das agulhas.

'" Gire manualmente o vol ante da máquina em
direção à você , até que a agulha fique na po sição
ma is elevada.

* Solte o parafuso que fixa a chapa de agulha .

* Coloque a chapa para ex ecutar bainha enrolada,
tendo o cuidado de não prender os Linhas entre ela
c a ba se da máquina .

>I' Recoloque e reaperte o parafuso de flxaçâo dessa
chapa.

... Ab ra a tampa do laçador. (Ver inst ruções na
página 6) .

* Desengate a faca móvel supe rior . (Ver ins truções
na página 23).

'" Retire a tampa cilíndrica. (Ver instruções na
página 9).

... Al inhe o canto esquerdo da face estacionária com
o traço da letra M gra vada na chapa .

'" Para ajustar, veja as instru ções na página 25.

Nota: ;\ raC:l cstuciontiria não pode tocar na chapa.

'" Rccoloque a tampa cilínd rica, enga te a faca móvel
superior e feche a tampa do laçador.

26
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Ponha o bot ão no n2

I Verde Laranja Ama re lo

--

2.0 4.5 2 .0

Lado de ba ixoLado de cima

* O ajuste de balanceamento das tens ões das linhas ,
é o mesmo que o indicado para o ponto overl ock
estreito de 3 linhas. (Ver instru ç ôes IHl piigiua 2 1)

* Faça sempre um teste de costura e balanceie a
tensão das linhas, se necessário .

• REGULAGENS SUGERIDAS NA
TEI\!SÃO DAS LINHAS PARA
COSTURAR BAINHA ENROLADA
PADRÃO

... Esta má quina pode exe cu tar dois tip os de bainha
enrolada .

* Regule o bo tã o de ajuste do co mpriment o do
ponto , en t re o número 2 e a letra F.

• REGULAGENS DE TENSÃO SUGERI
DAS PARA COSTURAR BAINHA EM
TECI DO GROSSO

>I' Estas regulagens são indicadas para tecidos médios
e pesad os que forem difíceis de enrola r.

... Faça sem pre um teste de cos tura e se nece ssário ,
ajuste o balanceamento das te ns ões, conforme as
instruções que vem a seguir . Lado de cima L D d e baixo

... Para CJJlbC!Cl.lH urna bainha enro lada use urna
linha diferente no laçador supe rior .

Ponha o botão no nQ

Azul Verde Laranja Amarelo
----.

2.0 1.5 6 .0

• COMO BALANCEAR A LINHA DO
LAÇADOR SUPERIOR

... Quando a linha do laçad or supe rior, estiver so lta:
Gire o botão do aparelho de tensão da linha
laranja , para um número maior.

Lado de c ima Lado de ba ixo
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'" Quando a linha do laçador inferior estiver solta:
Gire o bo tâo do apare lho de tensão da linha
amarela , para um número maior. ou
Gire o botão do aparelho de ten são da linha
laranja , para um número menor.

'" Quando o ponto feito pela agulha estiver solto :
Gire o botão do aparelh o de te nsão da linha
verde, para um número maior.

• INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE
BAINHA ENROLADA

Lad o de erma

Lado de cima

baixo

' Ilha

Lado d e ba ixo

* Quando começar uma costu ra, segure a co rre nte
que é formada pelas linhas, para que ela não se
enrosque na costura .

* Puxe levemente o tecido na direção da costu ra,
obtendo assim um melhor acabamento.

>I< A largura mínima do chuleio , q ue se pode obter
na bainha cm ulada é de upr oximadamente 1,5
111m, já que a largura de corte nu nca pode ser
ajustada COIIl men os de 3,5 1Il1ll •

• COMO AMARRAR A CORRENTE
DAS LINHAS NUMA BAINHA
ENROLADA

'" Aplique urna pequena gota de selad or para costura .
110 final da cost ura.

... Deixe secar e então corte () excesso da co rrente de
linhas.

Nota : Antes de ap licar o sclad or, teste -o para saber
se a sua cor não se altera de pois d e seco.

28
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21 . VARIAÇÕES NOS PONTOS E
TÉCNICAS DE COSTURA

• COMO FAZER UMA COSTURA DECO
RATIVA COM PONTO TIPO FECHO
PLANO

* A costura feita com pon to fecho-plano , é obtida
ap ós se ajustar a tensão das linhas de uma costura
fei ta com ponto overlock de ] linhas c de se puxar
as partes do tecido já costurado, para achatar a
co stu ra .

o ponto fecho-plano. pode ser usado como um po nto
de construção e decorativo ou somente como urna
ornamentação.

(1) Como preparar a máqu ina para obter esse
ponto

* Retire a agulha esquerda o u dir eita .

* In icie o tra balho como se fosse faze r um ponto
overlock de 3 linhas. (Ver instruções na página 2 I) .

'0
0 '

"""""""""t v

/~ J
Re tire '/ •

li
' 0

~ :
"°0
"o,:0
o'
'I;' '-
V---..... Ret ire

li< Diminua a tensão da linha que vai para a agulha
(verde o u azul).

* Dim inu a li tensão da linh a qu e vai para o laçador
superior (laranja).

>I< Aumente a tens ão da linha que vai para o laçador
inferior (amare la) .

(2) Como costurar, usando o ponto fecho-plano

* Junte doi s pan os pe lo lad o do avesso e faça urna
costu ra deco rativa sob re o lado direito da rou pa.

* Faça a cost ura, cortando o excesso do tecido.

* A linha (verde ou azul) da agulha, formara um V
no lado debaixo do tecido.

* A linha do laçador inferior, formar ã uma reta na
bo rda do mesmo .

L inha da agu lh a

Linh~ do laçador
supe rior

Lado de cima

Li nh a do laçado r
inferior

Lado de b aix o
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li< Puxe os lados opostos do tecido, como est~ indi
cada na figura, para achatar os pon tos aplicados.

(3) Ponto fecho-plano decorativo

'" Coloque a faca móvel superior, numa posição que
não trabalhe . (Ver instruções na página 23).

'" O tecido não é recortado , quando se executa esse
tipo de ponto .

'" Dobre o tecido , para que fique com o avesso para
fora.

'" Então, posicione o tecido de tal forma que parte
do ponto fique um pouco para fora da borda.

'" A seguir. abra o tecido corno mostrado na figura,
para achatar os pontos aplicados .

(4) Mais informações sobre o ponto fecho-plano

>\< A linha do laçador superior, é a que se destaca
nesse tipo de ponto.

Nota: Para ajudar a aplicar esse ponto , dispõe-se do
Guia de Bordas. (Ver na página 44).

\
. ~

A tensão das linhas , deve ser ajustada de forma
correta, para não enrugar o tecido .

*

Deve-se por isso, enfiar uma linha de corat iva no

laçador superior e linhas imperceptíveis para o
laçador inferior e para a agulha .

Lado ri/! c ima
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'()\
\ Lado d e baix o

I I ,

Lad o d e cim a

I!
li
I:

"

/!
" 5""
""

li
l-"",.;1',

Reti re
./ :,:

Nota: Veja na pagina 45 o pé usado para fazer
ba ín ha invisíveI.

* Costu re sobre a borda, de ixand o a agulha tocar
levemen te a beirada da dobra .

li< Dobre a bainha pelo lado avesso do tecido e a
segu ir, vol te para o lado direito deixando ó.Ornm
além da dobra. (Ver figura).

* Regu le o botão de ajuste do comprimento do
ponto en tre os números 4 e 5.

* Retire a agulha esquerda c ajus te a máq uina para
filzer po nto overlock estre ito de 3 linhas.

A bainha invisíve l co m po nto overlock, fica me lhor se
aplica da em rou pas de malha.
Ela proporciona um acabamento durável c que é
quase invis ível.

o excesso do tecido é reco rta do e H borda II costura da
c presa numa única operação.

• COMO FAZER BAINHA INViSíVEL
USANDO PONTO

• COMO APLICAR NERVURAS
COSTURADAS SOBRE AS DOBRAS
DO TECIDO

Aplique nervuras deco rati vas sobre um tecido , antes
de co r tar a ro upa.

'" Retire a agulha esquerda c aju ste a máqu ina , como
se fosse costurar com pon to ove rlock de 3 linh as.

""
"""
"

* Coloque a faca móvel su pe rio r nu ma posição que
não tr ab alhe . (Ver ins truções na p ãg ína 23).

* Marq ue o teci do 1I0S locais onde irá aplicar as
nervu ras.
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* Dobre o tecido com os lados do avesso juntos. e
costure .

'" Passe o feno sobre HS nervuras . COJlf()!'IlH; mos
t rado na figura .

• COMO COSTURAR AO REDOR DOS
CANTOS

(1) Canto externo

>I< Corte aproximadamente 2cm do canto do tecido e
em tinha com a borda a ser chuleada .

>I< Costure um ponto, como mostrado na figura em
A e pare.

Levante o pé calcudor e gire o volante com a mão
para levantar a agulha.

'" Puxe o tecido para trás da máquina, o suficiente
para Iiberar a linha que ficou presa no dedo da

chapa de agulha.

Nota: O pé calcador foi retirado da figura , para
mostrar melhor o detalhe da costura.

* Ci re O tecido dc tal forma que a faca fique posicio

nada em linha Cl)1l1 a borda cal t ada e então abaixe
o pé calcudor :

'" Puxe a linha que foi anteriormente liberada para
cima, e ent ão comece a costurar.

(2) Canto interno

* Corte o tecido nu borda da costura.

,
I

Linha do co rt a r:,
I,
I
I,

(A)



., Co loq ue. a faca móvel superior, numa posição que
não trabalhe . (Ver instruções na página 23) .

'" Costure sobre a borda cortada do tecido.

* Par e de costurar antes de atingir o canto e então ,
dobre o tecido para à esquerda, para endire itar o
canto.

* Con tinue a costurar devagar . segurando a horda tio
tecido numa linha reta e movimentando a dobra
enquan to co stur ar.

• A COLOCAÇÃO DE ALFINETES

* Coloque os alfinetes à esquerda do pé calcador .

,;< Dessa forma , ficará fácil re tir á-los e além disso, eles
ficarã o longe da faca .

Cuidado: Se a costura for feita so bre os alfinetes , a
faca será dan if icada .

• COMO PRENDER A CORRENTE QUE
É FORMADA PELAS LINHAS

* Passe essa corre n te pelo fu ro de lim a agulh a manu
al (igua I ~ agulha que é usada em tapcçaria ).

* Enfie a agulha 110 final da parte costurada para
prender es sa corrente.

Nota: Veja nu página '27 as ins truçõ es de co mo
prender essa corrente em urna bainh a enrolada.

. .

. . .
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,
• COMO PREGAR UM ELASTICO

* Coloque a faca móvel superior . numa posição que
não tr abul he . (Ver instru çõ es na página 23) .

* Faça marcas no tecido e no elástico , dividindo-os
através dessas marcas ambos em partes iguais.

* Coloque o elástico , no lado f1VCSSO do tecido man
tendo o elástico e o tecido numa mesma lin.ha.

r'

- - - - - - - - - -

1

* A seguir, alinhe os dois com a beirada da chapa de
agulha.

.. A aplicação do elástico sobre o tecido, deve ser
feita usando-se o ponto overlock de 3 ou 4 linhas.

* Depois de prender o elástico W II\ dois ou três
pontos, continue a costurá-lo deixando o tecido
caminhar e esticando o el ástico levemente com a
mão direita, uma parte anteriorment e marcada de
cada vez.

li< Use a mão esquerda , para manter o tecido em linha
com a beirada da chapa de agulha.
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• COMO REFORÇAR UMA COSTURA

'" A aplicação de uma fita , enquanto se exe cuta o
chuleio, é uma forma de est abiliza r uma costura .

'" En fie a I1ta, pelo furo exi st ent e na parte fron tal do
pé calcador.

'" Localize en tão a fita por baixo do pé calcado r e
para t r ãs.

'" Como mostra a figura, a fita fica presa .

• COMO FAZER TRANÇAS

... COIOllllC a faca m óvel superior, numa posição que
não trabalhe. (Ver instruções na página 23) .

'" Enfie um cordão de enchimento Oll uma fita.
através do furo exi stente na frente do pé calcador.

... Localize u cordão por ba ixo do pé calcador e cos
ture no comprimento desejado .

'" Depois de costurados , os cordões podem ser
trançados como mostrado na figura.
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• SISTEMA DIFERENCIAL DE AVANÇO
DO TECIDO
(Somente para máquinas com esse sistema)

". O sistema de alimentação diferenciada, faz com
que o te cido se "estique" ou se "encolha" , quando
o caminho percorrido pelo dente alimen t.ador da

frent e, for diferente do caminho percorrido pelo
dente de trás.

". A relação de alimentação vai de uma faixa de
1:0.77 a I: 2 .0 e para isso, movirncn la-se a alavanca
mostrada na figura . para cima ou para bai xo.

". O uso desse sistema , é muito útil quando se chuleia
tecidos elásticos ou cortados de viés.

(1) Chuleio franzido
(Use chapa de agulha normal]

'" Esse chuleio, é indicado para o franzirnento de
mangas, palas, a frente e a traseira de corpetes,
bainhas de saias, etc., feitos com tecidos elásticos
tais como malhas e jersei, antes de serem aplicados
aos trajes.

* Como ajustar a alavanca desse sistema.

* Abra a tampa do laçador e solte o parafuso que
segura essa alavanca.

". Para franzir, desloque a alavanca para baixo do
traço do meio e então, aperte o parafuso.

Nota: A posição onde a alavanca deverá ficar, vai
depender do material que será costurado e
de quanto o tecido pre cisa avançar para obter
o franzido desejado.

'" Quando essa alavanca , for colocada na posição de
máximo franzido, o comprimento do ponto
mudará automaticarnentc para 3mm.

'" Volte sempre a alavanca para a marca do meio ,
quando voltar a fazer chuleio normal.

Alavuncu de co n t ro le
da U!I meu tacão

1

Ap erte J~

<::,'Solte



(2) Chuleio esticado (Use chapa de agulha normal
ou chapa de agulha para bainha enrolada)

* O chuleio esticado , é ind icado para costura de cora
t iva sobre colarinhos, mangas , bainhas de saia, etc .,
em tecidos el ásticos e tecid os de lã.

* Como ajustar a alavanca do sistema diferenciado
de alimerrtaçao

'I< Ab la a tampa do laçador e solte o parafuso que
secura essa alavanca.

* Para esticar o tecido , desloque a alavanca pa ra
cim a do t raço do meio c en tão , aperte o parafuso.

* Ao cos turar. puxe suavemen te o tecido segu rand o
a pa rte da frente e li parte de trás do me smo ,
enq uanto estiver costurando.

Nota: Se a regul agcm para obter esse est ícameuto
não estiver correta em relaç ão ao tecido que
está sendo costurado , o tecido tenderá a se
desl ocar para fora da agulha, resultando numa
costu ra inadcq uad a.
Nesse caso, traga a alavanca mais próxima cio
traço do meio.

* Volte sempre a alavanca para a marca do meio ,
quando voltar a faz er ch ule io normal .

Sol I ..
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22. COMO AJUSTAR A PRESSÃO DO
PÉ CALCADOR

* A pr essão desse pé, é pré ajuxt ada para trabalhar
sobre tecidos médios .

* Pode ser que seja necessário ajustar a pressão,
quando for costurar outros tecidos . e para isso,
gire o parafuso de rcgulagem ria pressão do pc
calcador:
Para te cidos pesados aumcn (e a pr essão
Para tecidos leves - diminu a a pressão

23. COMO COSTURAR UTILIZANDO
O BRAÇO-LIVRE DA MÁQUINA

* A costura em áreas da roupa de difícil acesso , tais
como, partes tubulares , punhos, etc., se torna mais
fácil quando se usa esse recurso da máquina.

*' Empurre a tampa da base da máquina, para baixo.

* Coloque a peça de roupa sobre o braço-I ívre c cos
ture.
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24. RELACIONAMENTO ENTRE TECIDO, LINHA E AGULHA

...

Tipo de tecido T ipo d e linha Agul ha Singer n Q2054

Tec ido leve

Cambraia, Organdi, Algodão n~ 100 11 9 10

Voal, Crepe, e le . Seda n ~ 100

Tcc ido Médio

Musse línu, Ceti m, Algod ão nl?s 60 - 80

Gabardine. Sed;l no 50 Il !.? S l O, 14

Pano Inglês, etc. " SpUI1" nOs 60 - 80

"Terrou' n'1s 60 - ' ISO

Tecidos Pesad os

Brim , Tecido de Lã, Algod ão 11() ~ 40 - 60

Sarja , e tc. Seda 11<]s 40 - 60 nvs 14 , 16

"Spun" II~ s 60 - 80

"Telron n '2 5 50 !:lO

Malha

Tricô " SPUI1" nQs 80 - ()O 110 s 10, 14

" Tetron" nos nO - ISO

Jc rsci " Spun" n<] S 60 - HO

"Tet ron " nss 60 tiO n<25 10, 14

Algodão !lI?S 60 - 80

Lã (Lã tecid a e Malha) " Spun' II ~ s 60 - 80 nl?:i 10 , 14

"Tct ron" n'] s .'la - 60

Nota: Para mais info rma ç ões sob re agulhas, leia a p ágina 4 .
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25. MANUTENÇÃO DA MÁQUINA

* Uma m áquinu overlock , necessita de maiore s
cuidados do que lima maquina de costura conven
cional , por duas razões:
J) Hã muito fiapo produzido pelas facas e

por isso, necessita ser lubríficada per iódica
mente.

• LIMPEZA DA MAQUINA

Perigo: Antes de limpar a sua maquina, retire o plug
da máquina para fora da tomada da parede.

* Usando um pincel seco , retire sempre os fiapos que
se acumulam nas áreas das facas e do laçador .

• LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Perigo : Antes de lubrifica r a máquina, retire o plug
dela para fora da tomado do parede .

* Periodicamente, ponha óleo nos pontos mostrados
nu diagrama.

Nota: l Jse óleo exclusivo para máquina de costura.
Não use nenhum ou tro óleo ou poderá ocorrer
U::IIlOS para a m áquina.
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• COMO TROCAR A FACA
ESTACIONÁRIA

Perigo ; An tes de t rocá-la . puxe o plug Lia m áquina
para fora da tornada da parede.

* Esta fac a precisa se r trocada sempre 4.U(; ficar cega.

* Ela podc ni se r t ro cada de acordo com as inst iu
çõcs desc ri tas ab ai xo , pore m se hou ver q ualq uer
dí fículdadc, chamc o Serviço i\ uiorizado Singcr.

.. Abra a tampa do laçador , e co loque a faca móvel
superior (D numa posi ção 411c não traba lhe.
(Ver inst ruções lia página ::D ).

'" Solte () parafuso de fixação (2; da faca cstacio 
n ária (3) e a segu ir, reti re-a.

>!< Coloque lima nova faca na ranhura do prendedor
e alinhe o seu fio de corte com a superfície da

chapa de agulha <:9 .

* Re coloqu e o pren dedor (V e ape rte o parafuso
de t1xação .

>lo Tr aga de novo , a faca móvel superi or (i) , para a
posição de trabalho .

®
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• COMO TROCAR A LÂMPADA

Perigo: Antes de troc á-la , puxe o plug da máquina
para fora da to mada da pare de.

• A lâmpada es/:í à venda nas lojas Singer. Leve :1

lâmpada queimada até a lo ja para lhe facilit ar na
compra de uma nova .

.t Se a voltagem indicada na máquina é de I (OV
a 127V, PCÇ;1 a lâmpada com as seguintes es 
pecificaç ões:

Tipo baioneta - llOV a l 27V - 15 watts
• Formato do bulha T-20
• Base da lâmpada nA J5 D/19
• Comprimento total 4Rmm

* Retire o parafuso da tampa tia lá mpada , e enquan
to ex!ivci empurrando li tampa levemente para
trá 8, vá girando a tampa para ~ esquerda e então ,
retire-a da ma quina .

Para retirar a lâmpada , gire-a para a esquerda e
para colocá-Ia, gire-a para à direita .

* Se a voltagem indicada na máquina é de 200V a
24üV, peça a lâmpada com as seguintes especifi
cações :

Tipo Edison (soquete com rosca)

200V li 240V 15 watts
• Formato tio bulbo T -22
• Base da lâmpada E14
• Comprimento total 56 nun

>I< Para retirar ou colocar a lâmpada , adote o mesmo
procedimento indicado acima.

4?

("

Purafuso da tampa

'.lãm'r
~.

Puru colocar Para tirar



26. GUIA PARA VERIFICAR OS DEFEITOS E COMO CORRIGI-LOS

Problema Soluçlio Página

A máquina não _.. Aumente o comprimento do ponto 23
alimenta hem o tecido - Aumente a pressão do pé ca lcador ao cosi urar 38

tecidos pesados
- Diminua a pressão do pé calcador ao costurar 38

tecidos leves

Quebra da agulha - Coloque a agulha corretamente R
- Não puxe o tecido enquanto estiver costurando 18
- Aperte o parafuso que fixa a agulha 8

Use uma agulha mais grossa quando o tecido 39
for pesado

Quebra da linha - Verifique o cn fiamento da linha i o a 17
- Verifique se a linha est á enroscada em alguma 22

passagem
Coloque a agulha corretamente 8

- Coloque uma nova agulha, pois a agulha instalada 8
pode estar torta ou com a ponta rombuda

- Use uma linha de alta qualidade 39
.. Alivie a tensão da linha 19 a 21

1'0n to solto - Coloque uma nova agulha, pois a agulha instalada H
pode estar torta ou com a ponta rornbuda
Aperte o parafuso que fixa a agulha 8

- Coloque a agulha corretamente R
- Troque o tipo ou bitola da agulha 4
-- Verifique O enfiamen to da linha la a 17
- Aumente a pressão no pé calcador 3R
- .. Use uma linha de alta qualidade 39

Pontos irregulares Faça um novo balanceamento na tensão das 19 a 21
linhas

- Verifique se a linha está enroscada em alguma 22
passagem

- Verifique o cnflameuto da linha la a 17

O tecido pregueia .- Diminua a tensão da linha 19 a 21
- Verifique se a linha est á enroscada em alguma 22

passagem
- Use linha fina de alta liualidade 39
- Diminua o comprimento do ponto 23
- Diminua a pressão do pé calcado r ao costurar 3S

tecidos finos

Recorte irregular no - Verifique o alinhamento d as facas 41
tecido - Troque uma 011 as duas facas 41

O tecido enrosca - Feche a tampa do Jaçador 6
- Verifique se a linha est áenroscada em alguma 22

passagem
- Pressione as camadas grossas do tecido com uma

máquina convencional, antes de usar a máquina
overlock

A m áquina não Ligue a máquina 6
funciona
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27. ACESSÓRIOS E APARELHOS
OPCIONAIS

(1) Costurando com uma overlock

* Par a mai o res informações de co mo cos tur ar co m
uma máqu ina Ovcrlock , rec omenda-se o livro
"C ost urando com um a Overlock" da Singer e que
é pub licado pela Cy Decossc Incorpora ted .

Nota: Este livro está disponível no idioma inglês .

(2) Guia de bordas (Peça TIl] 181465)

* Esse guia , é fixado na tampa do la çador c ajuda a
guiar o tecido nas costuras decorativas, tais Como
com ponto fecho-plano e na aplicação de nervuras.

(3) Tampa-carretel (Peça n~ 546894)

oi< Esta tampa se adapta a carret éis normais.

I '

(4) Rede contra o (Peça nQ 543 13 1)
desenrolamento
anormal da linha

oi< Par a ser colocada sobre os cones cuja linha se
desenrola com muita facilidade.
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(5) Pé calcador Ultra para bainhas (Peça D() 376719)

* É um pé calcador especial que torna a bainha mais
fácil de ser executada.
A máquina corta o excesso do tecido, dá acaba
mento na borda do mesmo e costura a bainha,
numa só operação . (Ver página 3 I).

(6) Saco pare coletar retalhos (peça n() 370292)

* Esse saco é preso na base da máquina e recolhe os
retalhos do tecido , que são cortados pela máquina.

(7) Separador de tecido (Peça Jl() 281464)

* Muito apropriado para franzir, quando se costura
saias, palas, punhos e pregas em saias, etc.
(Ver chuleio franzido na página 36).

28. ESPECIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Item

O· ~~',,,, . ' l \, .»: \li ._,-"Y
''",./ ' ',.'. .... " ~". r

/ ~~,,:......... .1 '/~""'"

I J //' ''''' _,......1"../"/

V cloeid ade da eos lura

Comprimento do ponto

Relação do sistema diferen
cial de avanço
Largura do ponto para
chulear

Curso da barra de agulha

Vão livre de pé calcador

AguU'8

Número de linhas

Dimensões da máquina

Peso da máquina :

modelo \4U3440

modelo 14lJ 354B

1300 pontos por minuto

de \ a 5mm (padrão : Bainha enrolada de F a 2, Chuleio
comum 3mm)

I ;0.77 a lê I: 2.0 (nas máquinas dotadas desse sistema)

Bainha enrolada \,5 mm, Bainha comum 3,5 rnm a 7,2 rnm
(padrão 3,5 mm)

27mm

Smm

Singcr n~ 2054 (bitola 10) e bitolo 14

4

Largura 30Gmm x Profundidade 237 mm x Altura 270mm

5,5 kg

5,8 kg
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