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Manual do usuário

INTRODUÇÃO
leia e siga atentamente todas as instruções técnicas, antes de operar a m áquin a.
Os danos causados na máqu ina, devido a inobservância deste manual técn ic o,
re sultará na perda da garantia fornecida pela Singer,

íNDICE
1- lubrificação

2

11- Voltagem

,3

111- Procedimento para Operação da Máquina

111.1 - Colocação da Agulha

3
3

111.2- Passagem das linhas

3-4

111.3- Como Iniciar a Costura

3

IV - Ajuste dos Tensores

5

V- Ajuste da Pressão do Calcador

6

VI- Regulagem do Transporte e Diferencial

6-7

VII- Manutenção e Reparos troca das Facas

7·8

VIII- Sincronismo da Máquina

8-9

IX- Testes e Ajustes

10

X- Especificações Técnicas

11

XI -Nornlas de Garantia

:

12

2

I - Lubrificação
Tipo de Óleo :

5inger Especial

Em trabalho contínuo, lubrifique de 4 em 4 horas to das as partes exte rnas co mo :
barra da agulha, braço da barra da agulha e os suportes das lançadeiras.
NíVEL DO ÓLEO
O nível do ó leo deve assinalar na me tade do visar de óleo do carte r.
TROCA DE ÓLEO
1\ primeira troca após 15 ho ras de serviço , depois, a cada 500 ho ras ou de 6 em 6 meses.

VÁLVULA PARA REGULAGEM DA LUBRIFICAÇÃO DO EXCÊNTRICO E BIELA
Retira-se o parafuso nQ 0256-A, em seguida regula-se a passagem do óleo através do
pa rafuso nQ 22 87 .
Ape rtando-se o parafuso, fecha-se a passagem do óleo
para o retorno ao tanq ue, co m isso aumenta-se a
lubrificação do excêntrico e biela. Fig. 1

Atenção: Não fechar completamente o retorno para o
tanque .

REGULAGEM DA PASSAGEM DO ÓLEO
Para regular a passagem do óleo, ajuste o parafuso nQ
2321 até que o óleo pi ngue vagarosa mente pelas
saídas da peça. Fig. 2
Caso a bomba não pu xe óleo no início da operação,
retir e o pa rafuso nQ 23 21 preenc ha co m ó leo a mangueira que sai da bomba, toq ue a máq ui na até a
bomba começa r a funcio nar.

DETAlHE DE CIMA

I

FIG.2
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li - Voltagem
Ant es c/e lig ar o motor, cert ifiq ue-se qu e a vo ltage m d o mo to r sejJ igual da red e el étrica
lo c al (110 - 220 V ).

111 - Procedimento para Operação da Máquina
A co lo caç ão in c orret a el a ag ulha, e a p assagem errad a da s linh as, torn a imp o ssível o
fu nc io name n to norm al ela m áquin a.

111.1 - Colocação da Agulha
a) G ire a p ol ia ela m áq u ina em sen tido ho r ário . até'
qu e a b arril ela agulha esteja em seu po nto 11 1ais dito .

O

11 ) Introduza o c abo d a agulha no o rifício d,l barra c/ ,1
agu lha, em p u rra nd o-a até o fund o. Fig. J
c ) G ire a agu lha para q ue sua cav id ade fique p ara FIG.3
trás, e a ca na le ta para fren te. Fig. 4
d ) A pe rte levem ente o para fuso d e fixaç.lo, o necessário para seg u rar a agulha .
0 65.: Tipo de agulha 6 120

FIG.4
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111.2 - Passagem das Linhas
A p assagem das linh as, em nc nhu m .: hipót ese I) Oc/ C' ser difer ente d a Fig. ()
Esq ue c er um gui a, o u seg u ir o utra sequê ncia. pod e- o co rrer falh ,l s nos ponlo-,

TIPO DE LINHA A SER USADA
Agulha :
Lançad eiras:

Linh a 100'1" poli éster
Linh a mi sta (70'1.. p oli ester e 3 0 ' ~'o ,l igo d ão)
Linh a 10 0'X, poli éster texturi zad a (b anlo n ).

111.3 - Como Iniciar a Costura
a) Levante o ca lca dor, e co loq ue o tecid o em baixo , baixando-o em seguida :
b ) Segu re as sobra s d e linh a, gire
até formar ') a 6 po n tos ;

,1

polia da m áqu ina man ualm en te em se-ntido hor:l ri o

c ) Ligue o motor e cos tur e.

RETIRADA DO CALCADO R
a) Gire a máquina m anu alment e, po sicion and o a barro d a agulha toda para ci ma. Fig. 7 e B;
b ) Levante a alav anca e re tire o calcad or .
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IV - Ajuste dos Tensores
Para começar a regular a pressão da linha nos tensores, é preciso a certeza de que todas
as linhas estejam passadas corretamente.
a) Regule os dois tensores das lançadeiras com uma pressão suave.

Obs.: sentido horárioaperta-se o tensor.
sentido anti-horário afrouxa-se o tensor. Fig. 9
b) Aperte o tensor do fio da agulha, um pouco mais que o das
lançadeiras.
c) Para não trabalharmos com a linha da agulha nem frou xa e
nem apertada, prosseguimos da seguinte forma:
1 - Costurar a malha do contrário que corre a trama do tecido.
2 - Esticar o tecido costurado em um espaço de 4 a 5 cm
(esticar o tecido somente até seu limite de elasticidade sem
deformá-lo).

FIG.9

3 - Se o fio da agulha não romper, aperte mais o tensor da agulha .
4 - Costure novamente, e se o ponto da agulha romper, afrouxe 1/4 de volta o tensor.
Assim fica regulada a pressão da linha da agulha, e o ponto não fica aberto.
d) O entrelaçamento das linhas das lançadeiras, deve ocorrer exatamente na extremidade
média, onde a faca da máquina cortou o tecido.
Olhando na parte de cima, e embaixo da costura, o zig-zag da linha das lançadeiras
deve ir do ponto da agulha (lado de dentro) até o lado do corte da faca (lado de fora).
Fig. 10
Obtém-se esta regulagem apertando ou afrouxando os tensores das lançadeiras.
Obs.: se a linha da lançadeira superior estiver apertada:
Afrouxa-se o fio da lançadeira superior, e na mesma proporção aperta-se o fio da
lançadeira inferior.
Se a linha da lançadeira superior estiver apertada:
Afrouxa-se o fio da lançadeira inferior e na mesma proporção aperta-se o fio da lançadeira
superior.
LADODE BAIXO
LINHA DE AGULHA
LINHA DALANÇADEIRA
INFERIOR

LADO DE
CIMA
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Ajuste da Pressão do Calcador

A pressão do calca dor já vem regulada para
1/2 malha.
Se a m áqu ina marcar o tecido, gire o parafuso pressurizador (Fig. 11) no sentido antiho rário até que as marcas desapareçam.
Cios eite aproximadamente 1/4 de volta, e
tntne a testar a máquina. Fig. 11
Se a máquina não puxar bem o tecido (p atinar], proce ia da m esma fo rma, girando o
p arafuso em sentido horário.

VI - Regulagem do Transporte e Diferencial
Quando a costura ficar ondulada, coloca-se a regulagem da biela do diferencial mais para
baixo, através da regulagem do parafuso 0403, obtendo assim uma costura lisa e
uniforme. Fig. 12
Quando a costura estiver repuxada, coloque esta regulagem mais para cima, e torne a testar.
.'
• O comprimento entre os pontos é obtido na regulagem da biela esquerda.
Se quisermos diminuir o comprimento do ponto colocamos a biela mais para baixo.
Para aumentar o comprimento do ponto, colocamos a biela mais para cima através da
regulagem do parafuso 0304.

Obs.: para soltar o parafuso, gira-se em sentido anti-horário.

FIG.12

VISTA DE TRÁS

«

::::;
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BIELA DO DIFERENCIAL
PARAFUSO DE REGULAGEM DO
DIFERENCIAL N" 0403
PARAFUSO DE REGULAGEM DO
COMPRIMENTO DO PONTO N" 3304
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VII - Manutenção e Reparos
Retire a chapa do ponto uma vez por semana, e faça uma limpeza geral na máquina.
Limpe os resíduos de tecido, que se acumulam entre os transportes e chapa do ponto,
e os flltros de retorno do óleo para o carter.
O acúm ulo excessi 'o de sujeira entre os dentes e a chapa do ponto, pode danificar as
mesmas.
O mesmo excesso de poeira nas lançadeiras e esticadores, provoca falha de ponto.
Verifique diariamente o nível de óleo, não esquecendo da lubrificação das partes ex ternas
da máquina. Use somente óleo recomendado pela fábrica.
As facas perdem o cor te depoisde certo período de uso, devendo ser afiadas novamente.

REGULAGEM DAS FACAS
1 -Observe que o cor te da faca inferior está na mesma altura da parte superior da chapa
do ponto, ou um pou co abaixo (mais ou menos 0,5mm).
2 -Gire a polia até que o suporte da faca superior atinja seu ponto morto inferior.
3 -Coloque a faca superior nQ 0579 na posição, desde que o corte da mesma ultrapasse
1mm o corte da faca infer ior.
4 -Aperte o parafuso nQ 0210.
5 -M antendo as facas encostadas, dê uma folga de mais ou menos 2,Omm entre as peças
nll 0702 e 0703 e aperte.
06s. : a folga serve para dar pressão na faca superior.
6 -Cuidar para que a faca não encoste no calcador e na chapa do ponto. Apertar o
parafuso nll 0220 fixar o conjunto da faca superior e testar manualmente se as facas
estão cortando.
FACA SUPERIOR 0579
- ENCOSTO DA FACA SUPERIOR 0618

r

PARAFUSO 0210 FIXA FACA SUPERIOR

II
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I
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FIG.13

PEÇA 0702 A

MOLA 0574

PARAFUSO 0202
DISTÂNCIA ENTRE PEÇA 0703 E 0702 A lmm

PARAFUSO 0220 Pi FIXAR PEÇA 0576
~~~~

.
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Manutenção : com o desligamento do calcado r, podemos retirar com facilidade a chapa
do ponto para efetuar a limpeza do transporte, evitando assim a quebra dos mesmos.

FIG.7

FIG.S

VIII - Sincronismo da Máquina
1 - ALTURA DA BARRA DA AGULHA

PMS

t

Obs.: regula-se no parafuso de fixação da barra.

2 - SINCRONISMO DO MOVIMENTO DA AGULHA COM AS
LANÇADEIRAS
Para sincro nizar o movimento entre a agulha e as lançadeiras ,
devem ser soltos os parafusos da peça n" 0533 (excêntrico para
movimento das lançadeiras Fig. 15), depois aperte primeiro o
parafuso nl! 01 em seguida o nl! 03 e por último o nl! 2. Fig. 15.
A taca no eixo central (nl! 1036 ou 203 6) é o ponto de part ida da
regulagem, podemos adiantar ou atrasar o mo vimento das lançadeiras em relação ao da agulha, girando para a direita ou para a
esquerda a peça nl! 0533 .
a) Posicione a barra da agulha no seu ponto morto inferior.
b ) Gire a máqu ina em sentido horário, até que a barra da agulha
subir 0,5mm.
Neste instante começa a avançar a lançadeira inferior.
c) Adiante ou atrase o excêntrico da biela das lançadeiras (nl!
053 3) conforme necessidade .

FIG.14

CHAPA 00 PONTO

02\

o.@

FIG.15
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Obs .: esta diferença entre o movimento da barra e as lançadeiras facilita a abertura de
laçada de lir1ha.
Nota: PMS - PONTO MORTO SUPERIORe PMI - PONTO MORTO INFERIOR

3 - DISTÂNCIA DA LANÇADEIRA INFERIOR EAGULHA
a) Em seu movimento de avanço, a ponta da lançadeira inferior passa um pouco abaixo
da metade da cavidade da agulha, Fig. 16 e os furos lançadeira e a agulha coincidem-se
em sua trajetória. Fig. 17
Obs .: no movimento de avanço, a ponta da lançade ira deve passar com uma folga de O,OS
na cava da agulha . E no retorno a ponta encosta um pouco.

.. i
FIG.17

FIG.16

4.5 A 6mm

Após regular a lançadeira inferior, e quando o mesmo
estiver todo recuado (ponto morto do lado esquerdo)
obtemos a folga de 4,5 a 6mm . Fig. 1B

b

4 - A LANÇADEIRA SUPERIOR
Deve passar atrás da cabeça da lançadeira inferior sem

9
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mesmo passa mais ou menos

8':::ro

0212

FIG.18

~
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! 8.3mm
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FIG.19

As regulagen s dos itens 3 e 4 podem ser feitas nas peças
n 2 0546 (suporte da lançadeira inferior), n 2 0620 (suporte
da lançadeira superior) e no parafuso n2 0212 que fixa a
peça n 2 0620. Fig. 20

Jf

r

05043

0546-8
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5 - REGULAGEM DA GUIA DE AGULHA
Pode ser regulada conforme a grossura da agulha.
A mesma possui as guias dianteira e traseira, e
com os parafusos n Q 0289 podemos regular a
distância entre as duas guias.
Os parafusos n Q 02028 são para fixar as guias
traseira na guia dianteira e os parafusos nQ 0202
são para fixar a guia da agulha da máquina. Fig. 21

~om
~289

RG.21

0202B~

IX TESTES E AJUSTES
PROBLEMA
A MÁQUINA
NÃO LIGA
RUPTURA
DA
LINHA

FALHA

DE
PONTOS

QUEBRA
DE
AGULHA

AGULHA
FURA0
TECIDO

A COSTURA
ESTÁ
IRREGULAR

CAUSA

SOLUÇÃO

- Plug não está ligado na tomada

- Ligue o plug na tomada

-

Linha passada errada
Ten~or apertado ou frouxo
Agulha mal colocada
Agulha danificada
Linha de má qualidade

-

Passar corretamente a linha
Regule a pressão da linha
Posicione-a corretamente
Troque a agulha
Troque a linha

-

Linha passada errada
Tensor apertado ou frouxo
Agulha mal colocada
Agulha danificada
Linha de má qualidade

-

Passar corretamente a linha
Ajuste o tensor
Coloque-a corretamente
Troque a agulha
Troque a linha

- Agulha mal colocada
- Agulha colocada estava torta
- Linha e tecido trancado na chapa

- Coloque-a corretamente
- Troque a agulha
- Limpar os furos da chapa de
agulhas

-

-

Ponta da agulha estava rombuda
Agulha estava empenada
Agulha grossa demais
Agulha de ponta normal
Tecido de má qualidade (seco)

- Há poeira ou fibra acumulada
entre os discos do tensor

Troque a agulha
Troque a agulha
Coloque agulha mais fina
Coloque agulha de ponta bola
Vaporizar o tecido

- Retire a porca do tensor e limpe os
discos
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X ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura do Calcado r

,

3,5mm

Co m primento Máxim o do Pont o

3,4mm

Largura do Pont o

3,5mm

RPM M áquina

.4000 .

Tipo de Ponto

504

Diferencial

sim

Tran sport e

refoçaclo

Agulha

6 120

Lubrificação

automá tica

Óleo

5inger especial

Motor co m fricção

1/2 HP

RPM Motor

3400

o Poli a Motor

0 75mm
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XI NORMAS DE GARANTIA

Esta m áquina possui garantia contra defeitos de fabricação ou d e material pel o
prazo de 6 meses, con tado da extração da nota fiscal.
Fica aut om aticamente invalidada a garantia, se o aparelh o sofr er algum dan o
dev ido : aci dentes, de scuidos, ajustes, consertos, oscilaçõe s elétricas, etc. , ou por
p essoas não autori zadas pela 5in ger.
O s risco s de tran spor tes, e de spesas para a unidade de assistência técn ica, é ele
responsabilidade e conta do adquirente.
O rab ricante reserva o direito de modificar co mpo nentes ou especificaçõe s para
atender as nece ssidad es do con sumidor, sem aviso prévio .

SINGER
Singer do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Rod. Santos Dumont, Km 12
13054-200 Campinas SP

