14 U544 - Máquina overlock de 2, 3 e 4 linhas

14 U554 - Máquina overlock de 2, 3 e 4 linhas
14 U555 -Máquina overlock de 2, 3, 4 efi linhas

Manual de
operaçao

SINGER

14U544/554/555

Prefácio
Agradecemos a você pela aquisição desta máquina. Esta máquina, projetada para uso doméstico, lhe
proporcionará um excelente desempenho costurando desde tecidos leves até pesados (cambraia a brim).
Tome sempre o manual como referência para fazer uso correto de sua máquina de costura e obter ótimo
resultado na costura.
Para obter o máximo rendimento da máquina, leia com atenção todo o manual antes de pô-Ia em
funcionamento. Depois familiarize-se com a máquina seguindo as instruções. aqui contidas, página a
página.
Para lhe assegurar os mais modernos equipamentos de costura, o fabricante se reserva o direito de alterar
a aparência, mecanismos e acessórios desta máquina sempre que julgar necessário e sem prévia
notificação.

Marca registrada da The Singer Company
Copyright 1995 Singer Sewing Machine Company
Direitos mundialmente reservados.
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Instruções importantes sobre segurança
Ao usar a máquina, observe sempre cuidados básicos com a segurança, inclusive os que seguem.
Leia com atenção todo o manual antes de pô-Ia em funcionamento.

Â. Perigo
Para reduzir risco de choque elétrico:
Nunca deixe a máquina ligada, se nãoestíver em uso. Sempre desligue a máquina da tomada de correntetda
parede) logo após o uso ou antes de limpá-Ia, ou para fazer substituição da lâmpada.
Sempre, antes de substituir a lâmpada de sua máquina, desconecte da tomada de corrente (da parede) o plugue
de sua máquina. Use lâmpada de 15 Watts para substituição, conforme especificações encontradas à página
60. Assegure-se de ter recolocado a tampa frontal que cobre a lâmpada antes de religar e voltar a operar a
máquina.
.

Â. Aviso

\,.

Para reduzir risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico e danos pessoais:
Confira a voltagem da tomada de corrente {da parede), verificando se é a indicada para o motor.
Utilize a máquina apenas com acessórios recomendados pelo fabricante, para o uso previsto e segundo
instruções contidas neste manual de operação.
Antes de desligar a máquina gire todos os controles para a posição "O".
Sempre desligue a máquina para efetuar quaisquer ajustes na área da agulha ou laçadores, tais como enfiar
linha na agulha e laçadores, substituir agulha, pé calcador ou chapa de agulha.
Sempre desligue a máquina para retirar tampas, efetuar lubrificações, ou realizar quaisquer dos reparos peJo
usuário indicados neste manual.
Não faça você mesmo ajustes da tensão da correia do motor. Procure o Serviço Autorizado mais próximo quando
for necessário reajustá-Ia.
Não puxe pelo cordão quando quiser remover o plugue da tomada de corrente. Para desconectar a. máquina
s.egure firmemente o próprio plugue e então puxe-o.
Manuseie com cuidado o pedal controlador de velocidade e evite que sofra quedas. Nunca deixe qualquer objeto
sobre ele.
Use sempre a chapa de agulha apropriada. O uso de chapa inadequada ocasionará quebra de agulha.
Não use aqulhas tortas.
Mantenhaseus dedos afastados de quaisquer peças móveis durante a costura. A área próxima às agulhas requer
atenção especial.
Não puxe ou empurre o tecido durante a costura, isto poderá defletir a agulha causando sua quebra.Quando
fizer reparos em máquinas de isolação dupla, utilize somente peças de reposição idênticas às que necessitarem
substituição. Procure instruções específicas sobre reparos em aparelhos com dupla isolação.
Use somente a alça para suspender e transportar a máquina de um local a outro.
Nunca opere a máquina se ela tiver um fio ou plugue danificado, se ela não estiver funcionando corretamente
ou se ela caiu, foi danificada ou ainda se tiver sido derrubada em água ou algum líquido entornado sobre ela.
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Leve a máquina ao Revendedor ou Serviço Autorizado mais próximo sempre que ela necessitar reparos, ajustes
mecânicos ou na parte elétrica.
Nunca opere a máquina com as aberturas para ventilação interna obstruídas. Mantenha as aberturas para
ventilação interna e o pedal controlador de velocidade livres de acúmulo de fiapos, pó e pedaços de panos soltos.
Nunca insira ou deixe cair objetos através das aberturas ou vãos livres da máquina.
Nunca use a máquina ao ar livre.
Não opere a máquina em locais onde estejam sendo utilizados aerossóis ("spray") ou onde esteja sendo feita
administração de oxigênio.
Não permita o uso da máquina como brinquedo. Atenção especial é requerida quando a máquina for usada
próximo a crianças ou por elas.
Não exponha a máquina ou seu invólucro plástico ao sol direto. Também evite guardá-Ia em locais muito quentes
ou úmidos.
Não toque a máquina, o pedal controlador de velocidade ou o cordão com mãos úmidas, tecido úmido ou qualquer
outra coisa úmida.
Não conecte o cordão a um entre outros cordões ligados a um'a tomada com adaptadores (benjamim).
Use a máquina sobre mesa plana e estável.

I
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Assegure-se de ter fechado a tampa cilíndrica e a tampa do laçador antes de operar a máquina.
Guarde pés-calcadores e agulhas fora do alcance de crianças.
Assegure-se de ter a lâmpada esfriado antes de removê-Ia.
Não desmonte ou modifique a máquina você mesmo.
Assegure-se de ter desconectado o cordão da tomada de corrente (da parede) antes de carregá-Ia; faça-o
seguindo instruções deste manual.
Reparos em produtos com dupla isolação. Em produtos com dupla isolação estão presentes dois sistemas de
isolação em vez de se fazer aterramento. Nenhum sistema de aterramento está previsto em um produto com
dupla isolação, nem deverá jamais ser acrescentado. Reparos em produtos com dupla isolação requerem
extremo cuidado, e somente devem ser executados por pessoa qualificada para tanto. Peças de reposição para
produtos com isolação dupla devem ser obrigatoriamente idênticas às que forem retiradas do produto. Um
produto com dupla isolação vem marcado com os dizeres "double-insulation" ou "double-insulated" ou "dupla
isolação".

Guarde estas instruções
Serviços de manutenção na máquina devem ser executados pelo Serviço Autorizado.

Esta máquina destina-se a uso doméstico.

\
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Como substituir a faca estacionária

Seleção dos pontos
Esta máquina é capaz de produzir vários tipos de pontos de acordo com a combinação de posições de agulha,
método de enfiamento, ajustes de tensão e ouso do laçador da direita conversível em expansor.

Tipo de ponto

Páginas

1.Ponto corrente dt.plo
(sorrente máquina de
5linhas)

Uma costura de 1agulha e2linhas é usada corro coslura construtiva
ou decorativa. Costuras ponm também ser feitas adistâncias da
beirada do tecido cano desejado, desacoplando-se o
laçador dadireita eafaca móvel.

37

2. Overlock de 2linhas
com beirada alada

Costura de 1agulha e2linhas usada paa costurar tecidos IIMJS ou
elásticos. Tarrbém ideal para bainhas mroléidas. Pode-se também obter
una costura overlock de 3,5 mm ou 5,7 mm
alterando-se aposição daagulha:
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3. Chuleio de 2linhas

Costura de 1agulha e2linhas usada para chulear tecidos comrs. É
também ideal para fecho-plano (de topo ou dobrado) ebainhas
invisíveis. Pode-se tamlún obter uma costura overlock de 3,5 mm
ou 5,7 mm alterando-se aposição daagulha:
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4. Overlock de 3linhas

Costura de 1agulha e3linhas usada para chuleio ecostura em tecidos
comas. Pode-se também obter una costura overlock de 3,5 mm ou
5,7 mm alterando-se aposição da agulha:

41

5. Fecho-plano de 3linhas

Costura de 1agulha e3linhas usada para costuras de topo ou
dobradas epmtos ornamentais em linha decorativa. Pode-se tamlún
obter uma costura overlock de 3,5 nmou 5,7 nmalterando-se a
posiçãO da agulha:
.

42

(503)
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TipO de ponto

Páginas

6. Overlock de 3linhas
em beirada atada

Costura de 1agulha e3linhas usada para bainhas enroladas estreitas
ou ooiradas ornamentais. Pode-se tamlán obter
uma costura overlock de 3,5 mm ou 5,7 mm
a/leranoo-se aposição daagulha.•
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7. Ponto de seguranlfl
ultra elástica simulada de
3linhas

Costura de 2agulhas e3linhas que é ideal para tecidos leves.
extremamente elásticos como tricô.
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B. Ponto de seguranlfl
ultra elástica simulada de
4linhas

Costura de 2agulhas e4linhas que é ideal para tecidos médios a
pesados eextremamente elásticos como malha dLpla emaiôs.
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9. Ponto de seguran!fl de
4linhas (SlJl1ente
máquina de 5linhas)

Esta é uma costura de 4linhas que produz um ponto de segurarça
canbinanoo chuleio de 2linhas COOl ponto corrente diplo,
Chuleio ecostura são executados numa mesma qJeração
em tecioos não elásticos.

46

(515)

Dependendo das posições de agulha usadas, esta máquina pode fazer chuleios normais de 2 e 3 linhas com
3,5 mm de largura ou chuleio largo de 5,7 mm.
Além disto, para chuleio de tecidos pesados, a largura do ponto poderá ser aumentada ainda mais, girando-se
o botão de ajuste da largura do chuleio. (Ver página 28)

I

Largura do chuleio

3,5mm

5,7mm

Agulha usada
Bolão da tensão da linha da agulha

chuleio COOl agulha da direita
verde

chuleio com agulha da esquerda
azul

~~
I'

6

D
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f

Tabela de referências fáceis
•

Máquinas de 5 linhas

Tipo de ponto

Botão da tensão da linha: números
indicados são ajustes médios
para tecidos médios com linha
"seun" de Doliéster comum N° 80

Posições de
agulha

Azul
1

Ponto corrente dt.plo
(401)

2

Overlock de 2linhas em
beirada atala
(5(11)

3

4

Chuleio de 2linhas
(5[B)

Overlock de 3linhas
(504)

~ol

~
~
~
~
~
~
~
~
o

5

Fecho-plano de 3linhas
(505)

6

Ponto de segurança ultra
elástica simulada de 3
linhas (509)

8

Ponlo de segurança ultra
elástica simulada de 4
linhas (514)

37

ExpélffiOr
39

1,5

o

3.5mm

o

5.7mm

o

3.5mm

1,0

1,0

Expansor

4.0

Expansor
40

0.5

2.5

4.0

Expansor

2.0

laçador
41

2.5

1,0

1,5

laçador

5.5

6.5

laçador

5.7mm

I

o

3.5mm

o

. 5.7mm

0.5

42

O
3.0

. 3.5mm

~.

~.
~

3.5

7.0

laçador

0.5

7.0

laçador

0.5

7.0

laçador

1,5

ExpélffiOr

44

2.0

laçador

45

43
3.0

o .. 5.7mm

7

1,5

Posição não-opera:ional

Púmura
1,0

1,5

5.7mm

o

/>mareio

3.0

~.

Overlock de 3linhas
com beirada atada

larania

Página

3.5mm

o

.

Verde

Laçador superior
ou expansor

2.0

1,5

3.0

2.0

1.5

A tensão da linha cresce à medida que o botão é girado para números maiores. Ajustes de tensão indicados
nesta página, bem como em todo este manual são referências sugeridas. Ajuste tensões para se adequarem
ao tecido e grossura da linha. Para melhores resultados faça o ajuste da tensão girando o botão de controle em
pequenos incrementos ou reduções, de apenas metade do intervalos entre dois números consecutivos de cada
vez.
Quando fazendo ponto corrente em condições descritas nos N°S 1, 9 e 10, use comprimento do ponto maior que
2mm·.
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Máquinas de 4 linhas

Tipo de ponto

Posições de
agulha

Botão da tensão da linha:
números indicados são ajustes
médios para tecidos médios com Laçador superior ou
linha "spun" de poliéster comum
expansor
N° 80
Azul

2

3

4

5

6

7

Overlock de 2linhas C01l
beirada atada

Chuleio de 2linhas

Overlock de 3linhas

Fecho-plano de 3linhas

Overlock de 3 linhas C01l
beirada atada

Ponto de segurança ultra
elástica simulada de 3
linhas

lo_I
I_oi

~
I_oi
lo_I
I_oi
lo_I
I_oi
lo_I
I_oi
o

Verde

laranja

3.0

3.5mm

Página

Amarelo
l5

Expansor
39

5.7mm

3.0

0.5

la

Expansor

6.0

Expansor

3.5mm

5.7mm

40

0.5

6.0

Expansor
\

3.0

3.5mm

5.7mm

2.5

2.5

0.5

2.5

2.0

laçador

5.5

5.5

laçador
42

0.5

3.0

3.5mm

5.7mm

1--1

laçador
41

3.5mm

5.7mm

2.0

5.0

6.0

laçador

0.5

7.0

Laçador

I

43
3.0

3.0

0.5

2.0

7.0

Laçador

la

Expansor

44

A tensão da linha cresce à medida que o botão é girado para números maiores. Ajustes de tensão indicados
nesta página, bem como em todo este manual são referências sugeridas. Ajuste tensões para se adequarem
ao tecido e grossura da linha. Para melhores resultados faça o ajuste da tensão girando o botão de controle em
pequenos incrementos ou reduções, de apenas metade do intervalos entre dois números consecutivos de cada
vez.
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Acessórios
544

554

555

1.JO{1J de agullm

1

1

1

2.Chave de fenda (grande)

1

1

1

3. Chave de fenda (pequena)

1

1

1

4. Pinça

1

1

1

5. Pincel

1

1

1

6. Faca (estacionária)

1

1

1

7.Almotolia

1

4

5

8. Tamp:t-carretel

4

4

5

9. Rooe para controle do desenrolamento

4

4

5

10. Placa guia de costura

-

-

1

11. Ianpa da Máquina

1

1

1

Mesa plana (frontal)

@@@)@
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Informações sobre agulhas
Esta máquina usa agulha industrial com haste
rebaixada, que elimina a possibilidade de se montar a
agulha ao contrário.

SINGER

Não tente usar nesta máquina uma agulha indicada
para máquina de costura doméstica, de qualquer tipo
ou bitola.
A agulha Singer N° 2054 bitola 14 é fornecida com a
máquina. Agulha de ponta convencional (N° 2054-42)
para costura em tecidos e de ponta esférica (N°
2054-06) para costurar malhas encontram-se
disponíveis no mercado. Ambas são encontradas nas
bitolas 10, 12,14e 16.

#2054
Agulha de overlock

Para fazer escolha correta da agulha adequada ao seu
trabalho, consulte o quadro da página 65.
Tamanhos
disponíveis

Ponta convencional
tecidos
N° 2054
10
12
14
16

Ponta esférica
malhas
N"2054
10
12
14
16
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Partes principais da máquina
1. Porta-cones e guias de linhas
2. Alça (para transporte da máquina)
3. Regulador da tensão da linha da agulha da esquerda
(azul)

4.

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

5.

Regulador da tensão da linha do laçador superior (laranja)
Regulador da tensão da linha dó laçador inferior (amarelo)
Regulador da tensão da linha do laçador do ponto corrente (púrpura)
Chapa de agulha

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

10

Mesa plana frontal
Tampa do laçador
Interruptor liga-desliga e da lâmpada
Regulador do comprimento do ponto
Volante da máquina
Porta-cones

15.
16.
17.
18.
19.

Adaptador dos cones de linha
Pino dos carreteis ou cones de linha
Alavanca levantadora do calcado r
Botão da alavanca do avanço diferencial
Coletor de retalhos

Como abrir a tampa do
laçador
A.cuidado:
Assegure-se de ter antes desligado o interruptor
liga-desliga e da lâmpada.
Empurre essa tampa totalmente para a direita. 1
A seguir empurre-a para baixo e em direção a você. 2

A.

Cuidado:
Assegure-se que a tampa do laçador esteja
fechada para costurar.

Partes principais atrás da
tampa do laçador

~.

•

•

• _. _ ••• _ ••• 0'0 o-o •• _ •••• _

L

\

.
®

1. Laçador superior
2. Faca móvel superior
3. Pé calcador
4. Faca estacionária inferior
5. Laçador inferior
6. Laçador do ponto corrente
7. Botão posicionador do dedo da largura do chuleio
8. Botão da largura do chuleio

Preparação antes da costu ra
Conecte o plugue do controlador de velocidade à
tomada da máquina 2.
Conecte o plugue 3 à tomada de corrente da parede
4.
Interruptor liga-desliga
(comanda também a lâmpada):
Pressione o lado da marcação "-" para ligar.
Pressione o lado da marcação "O" para desligar.
Para acionar a máquina e controlar sua velocidade,
pressione o pedal.
Quanto maior a pressão aplicada, mais rapidamente a
máquina costurará.
Para parar a máquina, retire o pé do pedal.

Atenção aos "Avisos" à página 12.
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ÂAViSOS:
Confira a voltagem da tomada de corrente (da parede), verificando se é a indicadapara o motor.
Manuseie comcuidado o pedalcontrolador develocidade e evite quesofraquedas. Nuncadeixequalquer
objeto sobreele.
Desligue a máquina para substituir agulha, pé calcador ou chapa de agulha ou quando a máquina não
estiver em uso. Esta precaução evita o risco de operar a máquina acidentalmente caso alguém pise no
pedal controlador.

Remoção e recolocação do
coletor de retalhos
Recolocação
Encaixe as garras superiores 1 do coletor de retalhos
nas fendàs2 da tampa do laçador.

Empurre o extremo inferior do coletor de retalhos até
que as garras inferiores se encaixem das fendas 4 da
tampa do laçador.

Remoção
Para remover o coletor de retalhos, segure-o como
mostrado e empurre seu extremo inferior para fora até
que as garras inferiores se liberem das fendas.
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Preparação para enfiamento
das linhas
Preparação dos guias de linha do
porta-cones
Esta máquina vem da fábrica com os guias de linha na
posição abaixada.
Estenda completamente o suporte dos guias de linha.
Um som "click" indicará que cada uma das duas juntas
do suporte telescópico está corretamente posicionada.
Alinhe os guias de linha acima da fileira de pinos
porta-cones/carreteis.
Encaixe os cones de linha sobre os adaptadores dos
cones existentes nos pinos dos carreteis.

Nota: Se você já enfiou as linhas pela máquina,
endireite-as para evitar embaraço.

Rede para controle do
desenrolamento

---

Quando usando linhas sintéticas que escapam do
cone com demasiada facilidade, vista a rede sobre o
cone pela parte inferior do cone, deixando a
extremidade da linha livre pela parte superior da rede,
como ilustrado à direita.

~

~

'1""

Tampa-carretel

Rede para controle
do desenrolamento

/

).

:') v,

:)

'x

Quando usando linha em carretéis comuns, encaixe a
tampa fornecida com a máquina sobre o carretel,
conforme mostrado à direita.
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Como retirar e colocar
agulhas
Posição da agulha
É possível inserir 3 agulhas no prendedor de agulhas
da máquina de 5 linhas, como mostrado no esquema,

A. Agulha da direita - ChUle~'O
B. Agulha da esquerda - chuleio
Ir---<-_-C. Agulha do ponto corrente

porém apenas uma ou duas deverão ser utilizadas
para costurar. Jamais tente usar três agulhas.

O

Este manual refere-se às diferentes posições de
agulhas ilustrando o prendedor conforme mostrado à
direita.
A agulha para ponto corrente não é utilizada nas
máquinas de 4 linhas
Nota:Quando ambas as agulhas da esquerda e da
direita estão colocadas, a da esquerda estará
ligeiramente acima da agulha da direita.

Unha da agulha
da esquerda

Unha da agulha
do ponto corrente

Linhas das agulhas da
esquerda e direita

Removendo agulha(s)

A

Cuidado:
Retire da-tomada de corrente (da parede) o plugue
da máquina antes de remover agulha(s).

Gire o volante da máquina em direção a você até que
as agulhas atinjam sua posição mais alta.

Usando a chave de fenda pequena, afrouxe o parafuso
fixador da agulha, mas não o remova.
1

Parafuso de fixação da agulha da esquerda.

2

Parafuso de fixação da agulha da direita.

3

Parafuso de fixação da agulha do ponto corrente.

Remova aís) agulha(5)
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Colocando agulha(s)

A.

Cuidado:
Retire da tomada de corrente (da parede) o plugue
da máquina antes de colocar agulha(s).
•

Segure a agulha com a face plana voltada para a
parte posterior da máquina.

•

Insira completamente a haste da agulha no prendedor.

•

Aperte firmemente os parafusos.

Nota: Esta máquina usa agulhas N° 2054. Leia
maiores informações sobre agulhas à página 9.
Caso sinta dificuldade em remover ou colocar
agulhas, remova a mesa plana frontal.

IS

Enfiando a linha na máquina
Diagrama de enfiamento das
linhas
Máquina de 5 linhas
Na parte interna da tampa do laçador há um diagrama
de enfiamento de linhas codificado em cores para
referência rápida.
Enfie as linhas na seqüência de 1 a 5, conforme
mostrado à direita.

Conhecendo o código de cores
Máquina de 5 Iinhas1 Cor laranja
1 Cor laranja

Linha do laçador superior

2 Cor amarela

Linha do laçador inferior

3 Cor púrpura

Linha do laçador do ponto corrente

4 Cor verde

Linha da agulha da direita

5 CorazuJ

Linha da agulha da esquerda ou do
ponto corrente

Diagrama de enfiamento das
linhas
Máquina de 4 linhas
Na parte interna da tampa do laçador há um diagrama
de enfiamento de linhas codificado em cores para
referência rápida.
Enfie as linhas na seqüência de 1 a 4, conforme
mostrado na figura.

Conhecendo o código de cores
Máquina de 4 linhas
1 Cor laranja

Linha do laçador superior

2 Cor amarela

Linha do laçador inferior

3 Cor verde

Linha da agulha da direita

4 Cor azul

Linha da agulha da esquerda
@
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Como enflar corretamente a lirlha
na máquina

A.

Cuidado:
Assegure-se de ter antes desligado o interruptor
liga-desliga e da lâmpada.

1) Enfiamento da linha do laçador
superior (laranja)
Enfie a linha pelos pontos 1 a 8 como indicado.

Passe a linha pelo guia 1, enfiando-a de trás para a
frente.

Passe a linha através do guia-fio da tampa
superior puxando-a para baixo até que
escorregue para debaixo do guia-fio 2.

Enquanto segura a linha com os dedos, passe-a entre
os discos de tensão e puxe-a para baixo para ter
certeza de que esteja adequadamente inserida entre
os discos de tensão.
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Enfie a linha pelos guias da região do laçador seguindo
os guias codificados de 4 a 7 em cor laranja.
Enfie a linha pelo furo 8 do laçador superior,
passando-a da frente para trás.

Nota: Usea pinçafornecida no jogo de acessórios
para facilitar o enfiamento.
Puxe cerca de 10 cm de linha além do laçador e deite-a
para trás sobre a chapa de agulha.

2) Enfiamento da linha do laçador
inferior (amarela)
Enfie a linha pelos pontos 1 a 9 como indicado.

Passe a linha pelo guia 1, enfiando-a de trás para a
frente.

Passe a linha através do guia-fio da tampa superior
puxando-a para baixo até que escorregue para
debaixo do guia-fio 2.

®
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Enquanto segura a linha com os dedos, passe-a entre
os discos de tensão e puxe-a para baixo para ter
certeza de que esteja adequadamente inserida entre
os discos de tensão 3.

Gire com a mão o volante da máquina em direção a
você até que o laçador inferior atinja o deslocamento
máximo para a direita.

Enfie a linha pelos guias da região do laçador seguindo
os guias codificados de 4 a 8 em cor amarela.

Nota: Use a pinçafornecidano jogo de acessórios
parafacilitaro enfiamento.

o

Passe a linha da frente para trás e sobre o extremo
superior do laçador.
Então puxe suavemente a linha para baixo de modo
que deslize para dentro da ranhura existente no
laçador.

' 9'-,

~

,~
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Pegue a linha e passe-a pelo furo 10 do extremo do
laçador.

Nota: Use a pinça fornecida no jogo de acessórios
para facilitar o enfiamento.
A linha deverá estar alojada na ranhura existente no
laçador.
Puxe cerca de 10 cm de linha além do laçador,
passando-a acima do laçador superior, e deite-a para
trás sobre a chapa de agulha.

3) Enfiamento da linha do laçador
do ponto corrente (púrpura)
Enfie a linha pelos pontos 1 a 8 como indicado.

Passe a linha pelo guia 1, enfiando-a de trás para a
frente.

Passe a linha através do guia-fio da tampa superior
puxando-a para baixo até que escorregue para
debaixo do guia-fio 2. ,
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Enquanto segura a linha com os dedos, passe-a entre
os discos de tensão e puxe-a para baixo para ter
certeza de que esteja adequadamente inserida entre
os discos de tensão 3.

Gire com a mão o volante da máquina em direção a
você até que o laçador do ponto corrente atinja o
deslocamento máximo para a direita.

Continue o enfiamento pelos pontos 4 a 6.

Nota: Use a pinçafornecida no jogo de acessórios
parafacilitar o enfiamento.

Enfie a linha de trás para a frente na ranhura 7 do
laçador.

Enfie a linha pelo furo 8 do laçador do ponto corrente
da frente para trás.

Puxe cerca de 10 cm de linha através do furo do
laçador.

®
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4) Enfiamento da linha da agulha
da direita (verde)
Enfie a linha pelos pontos 1 a 9 como indicado.

Passe a linha pelo guia 1, enfiando-a de trás para a
frente.

Enquanto segura a linha com os dedos, passe-a entre
os discos de tensão e puxe-a para baixo para ter
certeza de que esteja adequadamente inserida entre
os discos de tensão 3.
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Continue o enfiamento pelos pontos 4 a 8.

Nota: Assegure-se de passar a linha pela
passagem superior do guia de linha 6 como mostra
a figura.

Máquina de 5 linhas

Máquina de 4 linhas

Enfie a linha pela agulha da direita 9.

~

VL!lJ

Nota: Use a pinça fornecida no jogo de acessórios
para facilitar o enfiamento.
Puxe cerca de 10 cm de linha pela agulha, deixando-a
livre.
Posicione a linha para trás por debaixo do pé calcador.
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5) Enfiamento da linha da agulha
da esquerda (azul)
Enfie a linha pelos pontos 1 a 8 como indicado.

Passe a linha pelo guia 1, enfiando-a de trás para a
frente.

Passe a linha através do guia-fio da tampa
superior puxando-a para baixo até que
escorregue para debaixo do guia-fio 2.

Enquanto segura a linha com os dedos, passe-a entre
os discos de tensão e puxe-a para baixo para ter
certeza de que esteja adequadamente inserida entre
os discos de tensão 3.
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Continue o enfiamento pelos pontos 4 a 7.

Nota: Assegure-se de passar a linha pela
passagem inferior do guia de linha 5 como mostra
a figura.

Máquina de 5 linhas

Máquina de 4 linhas

~
~

Enfie a linha pela agulha da esquerda 8.

Nota: Use a pinça fornecida no jogo de acessórios
para facilitar o enfiamento.
Puxe cerca de 10 cm de linha pela agulha, deixando-a
livre.
Posicione a linha para trás por debaixo do pé calcador.

6) Enfiamento da linha da agulha
do ponto corrente (azul)
Enfie a linha pelos pontos 1 a 3 do mesmo modo
indicado para a agulha da esquerda no item anterior
(5).
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Continue o enfiamento pelos pontos 4 a 7.

Nota: Assegure-se de passar a linha pela
passagem inferior do guia de linha 5 como mostra
a figura.

Máquina de 5 linhas

Enfie a linha pela agulha do ponto corrente 8.

Nota: Use a pinça fornecida no jogo de acessórios
para facilitar o enfiamento.
Puxe cerca de 10 cm de linha pela agulha, deixando-a
livre.
Posicione a linha para trás por debaixo do pé calcador.

Posição
correta

Informações importantes sobre o
enfiamento das linhas
Sempre enfie as linhas nas agulhas por último, para
evitar enfiamento incorreto no laçador inferior. (Veja ao
lado os modos correto e errôneo de enfiar o laçador
inferior.)
Caso ocorra o laçado r inferior ficar sem linha:
1)

Desenfie a(s) agulha(s);

2)

Enfie o laçador inferior;

3)

Enfie novamente a(s) agulha(s).
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Posição
incorreta

·Como trocar linhas/método
da amarração
Para mudar o tipo de linha ou cor, corte as linhas
próximo aos cones.

Coloque novos cones no suporte.
Amarre os extremos das novas linhas aos das
anteriores.
Corte os excessos das amarrações com cerca de 2 a
3 cm de comprimento. Cortando-as muito curtas
poderão desamarrar-se.

Puxe com firmeza ambas as linhas para verificar a
segurança dos nós.

Anote as tensões de linha de cada mecanismo de
tensão.

Gire os reguladores de tensão até o mínimo.

Puxe as linhas através da máquina, uma por vez.
Se as linhas não deslizarem facilmente, verifique a
existência de enroscamento nos guias de linha ou laço
sob os cones.
Ao puxar linha pela agulha, PARE quando o nó estiver
frente à agulha.
Corte a linha removendo o nó, e passe a nova linha
pelo olho da agulha.
Retorne os botões dos mecanismos de tensão aos
ajustes anteriores.
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Como ajustar o comprimento
do ponto

o botão que regula o comprimento do ponto deverá
ser ajustado em 3 mm para a maioria dos casos.
Altere o comprimento do ponto para 4 mm quando
costurando tecidos mais grossos.
Altere o comprimento do ponto para 2 mm quando
costurando tecidos leves para obter excelente costura
sem repuxar o tecido.

Como ajustar a largura do
chuleio
A largura do chuleio pode ser escolhida mudando-se
a posição da agulha no prendedor ou ajustando-se seu
botão de controle.

Ajuste da largura do chuleio
mudando-se a posição da agulha
A largura do ponto pode ser escolhida mudando-se a
posição da agulha em seu prendedor.
a) Quando a agulha da esquerda é usada

5,7 mm

~l
~~

5.7 mm
6.7mm

I:=J I
I~

t

t

Agulha da esquerda

Agulha da esquerda

b) Quando apenas a agulha da direita é usada 3,5 mm
c) Quando é usada a agulha do ponto corrente 6,7 mm

Ajuste da largura do chuleio
usando-se o botão de controle

o uso do botão de controle da largura do chuleio
permite obter ajuste adicional dentro das faixas
indicadas abaixo
a) Quando a agulha da
esquerda é usada

5,2a6,7mm

b) Quando apenas a agulha
da direita é usada

3,Oa4,5mm

c) Quando é usada a agulha
do ponto corrente

6,2a7,7mm

~l
~
t
Agulha do ponto corrente

4.5mm

t
Agulha da direita

Usando o botão de controle

.A.

Empurre'"

Cuidado:
Assegure-se de ter antes desligado o interruptor
liga-desliga e da lâmpada.
Remova o coletor de retalhos.
Nota: Abrir a tampa do laçador facilitará o ajuste.

Empurre a faca superior para a direita e, enquanto
segurando-a nesta posição, gire o botão de ajuste até
obter a largura desejada, utilizando a graduação
existente na chapa de agulha como referência.
Nota: Será mais fácil fazer o ajuste quando a faca
superior tiver sido desacoplada e posta em
posição não-operacional (instruções à página 32)•

.A.

Cuidado:
Assegure-se que a tampa do laçador esteja
fechada para costurar.

CJ
Como ajustar a pressão do
calcador

Quando pré-ajustado
na fábrica

A pressão do. pé calcador vem pré-ajustada para
costurartecidos médios.
A maioria dos tecidos não requererá ajustes da
pressãodo calcador,entretantopoderá ser necessário
reajustá-Ia quando costurar tecidos leves ou pesados.
Nesses casos, insira uma chave de fenda no furo de
acesso (A) da tampa superior e na fenda (8) do
parafuso de regulagem, girando-o conforme
necessário.
Nota: Gire o parafuso no sentido anti-horário até
encostá-lo na parte interna da tampa superior, e a
seguir gire-o 6 voltas no sentido horário para
retornar à pressão pré-ajustada na fábrica.
Para tecidos leves - reduza a pressão.
Para tecidos pesados - aumente a pressão.

CêC

B
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Avanço diferencial do tecido
Avanço diferencial do tecido é um sistema que "estica"
ou "franze" o tecido, quando o percurso do alimentador
dianteiro é diferente do percurso do alimentador
traseiro.
A relação de alimentação varia de 1 : 0,7 a 1 : 2,0. O
ajuste é feito movimentando-se a alavanca do avanço
diferencial mostrada na ilustração.
O uso do avanço diferencial é muito eficiente quando
se chuleiam tecidos elásticos ou cortados em viés.
A graduação "1,0" corresponde à relação 1:1.

Chuleio franzido
Chuleio franzido é indicado para preguear mangas,
palas, frente e costas de corpetes, bainhas de saias,
etc. em tecidos elásticos como malhas e jérsei antes
da montagem do traje.

Ajustando a alavanca do avanço
diferencial
Deslize a alavanca para baixo da graduação "1,0". A
posição de ajuste da alavanca variará dependendo do
tecido costurado e de quanto se deseje franzí-Io,
portanto ajuste a alavanca e faça um teste com seu
tecido antes de costurar sua roupa.

Nota: Para costurar fazendo chuleio normal,
retorne a alavanca do avanço diferencial à
graduação "1,0".
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Franzir

Chuleio esticado
Chuleio esticado é indicado para costura decorativa
em golas, bainhas de saias, etc. em malhas e tecidos
macios.

Ajustando a alavanca do avanço
diferencial
Deslize a alavanca para cima da graduação" 1,0".

Esticar
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Para costurar mantenha o tecido ligeiramente
esticado, segurando suavemente a costura à frente e
atrás do pé calcador.

Nota: Se a regulagem para o estiramento não for
adequada ao tecido sendo costurado, o tecido
tenderá a desviar-se da agulha, resultando num
chuleio inadequado. Neste caso, reajuste a
alavanca do avanço diferencial mais próxima à
posição central.
Certifique-se de retornar a alavanca do avanço
diferencial à graduação "1,0" para chuleio normal.
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Como desacoplar a faca
móvel superior

A

Cuidado:
Assegure-se de ter antes desligado o interruptor
liga-desliga e da lâmpada.

Colocando a faca móvel em
posição não-operacional
Gire o volante da máquina em direção a você até a
faca atingir sua posição mais alta.
Abra a tampa do laçador (página 11).
Empurre o suporte da faca móvel completamente para
a direita.
Gire o botão em sentido contrário a você até que a faca
atinja o ponto de parada (click) em posição horizontal.

Nota: Se a faca parar na posição para cima
Gire com a mão o volante da máquina em direção a
você até que a faca esteja livre da parte superior da
máquina.
Continue girando a faca para a posição horizontal.

Colocando a faca móvel em
posição de trabalho
Abra a tampa do laçador e empurre o suporte da faca
móvel totalmente para a direita.
Gire o botão para cima e em direção a você até que a
faca atinja a posição de trabalho.

A

Cuidado:
SemlPre feche a tampa do laçadorantes de operar
a máquina.
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Como converter o Iaçador
superior em expansor

A

Cuidado:
Assegure-se de ter desligado o interruptor
liga-desliga e da lâmpada antes instalar ou
remover o expansor.

B

Para usar o expansor
Introduza a protuberância (A) do expansor no furo (8)
do laçador superior.
Traga o limitador (C) do expansor em contacto com o
canto superior do laçador.
Introduza o extremo (O) do expansor no olho (E) do
laçador superior.

E

c
Para reverter para laçador
superior
Retire o extremo (O) do expansor do olho (E) do
laçador superior e remova o expansor do laçador.

Nota: Aloje o expansor no compartimento para seu
armazenamento existente na tampa frontaL
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Costurando com braço-livre
(costuras em peças
tubulares)
Esta máquina transforma-se numa máquina de
costura de braço-livre pela simples remoção da mesa
plana.

Remover a mesa plana frontal
Remova o coletor de retalhos.
Deslize para a esquerda a mesa plana e remova-a da
máquina.

Isto é particularmente conveniente para costurar em
locais de difícil acesso como mangas, punhos, bainhas
de calças.
Posicione a peça de roupa sobre o braço-livre e
costure.

Recolocar a mesa plana frontal
Posicione a mesa plana frontal alinhando a saliência
existente na com a ranhura da mesa plana posterior e
deslize-a para a direita até que sua garra se encaixe
na fenda da mesa plana posterior.
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Chuleio comum e bainha
enrolada
Costurando um chuleio comum
Ajuste o botão posicionador do dedo da largura do
chuleio na posição S para mover o dedo da largura do
chuleio para a posição saliente.
Botão posicionador do dedo
da largura do chuleio

Nota: Assegure-se de empurrar o botão
completamente na direção da posição S.

Costurando uma bainha enrolada
Ajuste o botão posicionador do dedo da largura do
chuleio na posição R para mover o dedo da largura do
chuleio para a posição recolhida.

Nota: Assegure-se de empurrar o botão
completamente na direção da posição R.

...
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Fazendo uma corrente com
as Unha e um teste de
costura

/

Quando a máquina estiver com as linhas
completamente enfiadas, pegue as pontas das linhas
e posicione-as para trás e ligeiramente à esquerda sob
o pé calcador.
Segurando as linhas aplique-lhes ligeira tensão.
Gire o volante da máquina com a outra mão em direção
a você por 2 ou 3 voltas completas.
Abaixe o pé calcador.

Continue segurando as linhas ligeiramente tensas e
pressione o pedal controlador até obter uma corrente
de 5 a 8 cm de comprimento.

5-7.5 em

Coloque tecido sob a parte dianteira do pé calcador e
faça seu teste de costura.

Nota: Não puxe o tecido durante a costura, pois
isto poderá defletir as agulhas, provocando sua
quebra.

Ao final do teste, continue operando a máquina com o
pé calcador baixado até que a corrente atinja cerca de
15 a 20 cm de comprimento.
Corte a corrente no cortador existente na tampa da
lâmpada.

Nota: Qualquer ocasião em que reenfiar linhas na
máquina, faça sempre uma corrente de linhas e um
teste de costura para verificar e corrigir, se
necessário, as tensões das linhas.
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Tensões de linhas sugeridas
1) Ponto corrente duplo

~'~ol

Posição daagulha
Bolão do dedo da largura do chuleio

S

ClJTIprirrmto do ponto

2-4

Somente máquina de 5 linhas.

Desacople olaçador superior

Notas: Estas são tensões apenas sugeridas.
Ajustes de tensão são afetados por:
1) Tipo,'egrossura do tecido,
\

2)

Bitola da agulha,

3)

Espessura, tipo e quantidade de fibras da linha.

-r---

Para ponto corrente duplo, o comprimento deverá ser
ajustado acima de 2 mm.

Linha da agulha

Balanceamento correto
Lado de cima

(401 )

Ajuste cada dial de tensão
conforme recomendado à direita
e faça um teste de costura
.usando amostra de seu tecido

Botão da tensão

Tecido
Azul

Verde

laranja

Jlmarelo

Púrpura

Leves

2.0

1.0

Médios

3.0

1.0

Pesados

4.0

1.0

Como balancear
Quando a tensão da linha da agulha esteja demasiado
frouxa:
Gire o botão da tensão da linha da agulha (código:
azul) para um número maior.

. ~T--linha da agulha

Ou, gire o botão da tensão da linha do laçador do ponto
corrente (código: púrpura) para um número menor.

o
Lado de cima
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Como costurar

o ponto corrente

duplo é costurado com 2 linhas, 1
agulha e 1 laçador. Normalmente, esta máquina
recorta o tecido enquanto a costura é feita, entretanto,
uma costura em ponto corrente poderá ser feita à
distância desejada da beirada do tecido, colocando-se
a faca móvel em posição não-operacional,
desacoplando-se o laçador da direita e instalando o
calibrador da largura da costura ponto corrente.

a) Colocar a faca móvel em
posição não-operacional
Veja instruções à página 32 sobre como colocar a faca
móvel em posição não-operacional.

b) Desacoplar

O

laçador da direita

Gire o volante da máquina em direção a você até que
o laçador da direita esteja em sua posição mais baixa.
Utilizando a chave de fenda grande, gire no sentido
anti-horário o parafuso trava do laçador da direita até
que ele saia da alavanca condutora do laçador.
O laçador da direita está agora desacoplado,
entretanto, por precaução:

Tampa da faca

Empurre a alavanca condutora do laçador da direita
levemente para baixo e assegure-se que ele não se
move.
Gire o volante da máquina lentamente em direção a
você e assegure-se que o laçador da direita não se
move.
Para acoplar novamente o laçador da direita:
Gire o volante da máquina em direção a você até que
o bloco condutor do laçador da direita esteja em sua
posição mais alta.
Aperte firmemente o parafuso.

c) Para instalar a placa guia da
costura
Abra a coberta do laçador.
Remova a tampa da faca e instale a placa guia da
costura.
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Placa guia da costura

2) Overlock de 2 linhas com
beirada atada

Posição da agulha

s

Notas:

2-4
Usa!

Estas são tensões apenas sugeridas.
Ajustes de tensão são afetados por:
1) Tipo e grossura do tecido,
2) Bitola da agulha,
3)

Espessura, tipo e quantidade de fibras da linha.

Veja instruções à página 33 sobre como converter o
laçador superior em expansor.
(502)
Tecido

Balanceamento correto

Leves
Médias
Pesadas

Ajuste cada dial de tensão
conforme recomendado à direita
e façÇl um teste de costura
usando amostra de seu tecido
I

Bolão da tensão (máauina dff5linhas'
Larania
Verde
Ivnarelo
Exmnsor
1.0
-Exrnnsor
1.0
Exrnnsar
1.5

Azul
1.0
1.5
2.5

Tecido

Azul

Leves
Médias
Pesadas
Tecida
Leves
Médios
Pesados

Como Balancear

Tecido

Quando a tensão da linha do laçador inferior esteja
demasiado apertada ou a tensão da linha da agulha
demasiado frouxa:

Leves
Médios
Pesadas

Azul
2.5
3.0
4.5
Azul

Púmura

Bolãa da tensão (máauina de 5linhas\
Verde
Larania
Púmura
Ivnarela
:xrnnsar
1.5
1.0
1.5
1.5
:xrensor
:xrensor
2.5
1.5
Bolão da tensão (máauina de 4linhas
Verde
Larania
Amarela
Fxnansor
1.0
1.0
Exoansor
1.0
Exoansor
Bot1kl da tensão (mánuina de 4linhas
Verde
Larania
Amarela
Exoansor
1.5
2.5
Exoansor
3.0
1.5
Exoansor
4.5
1.5

Gire o botão da tensão da linha do laçador inferior
(código: amarelo) para um número menor.
Ou, gire o botão da tensão da linha da agulha (código:
azulou verde) para um número maior.
Quando a tensão da linha do laçador inferior esteja
demasiado frouxa:
,

i

Gire o botão da tensão da linha do laçador inferior
(código: amarelo) para um número maior:'

Lado de cima
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3) Chuleio de 2 linhas

Posição da agulha

Notas:

s

Estas são tensões apenas sugeridas.
Ajustes de tensão são afetados por:
1) Tipo e grossura do tecido,

2) Bitola da agulha,
3) Espessura, tipo e quantidade de fibras da linha.
Veja instruções à página 33 sobre como converter o
laçador superior em expansor.

Balanceamento correto

Tecido
Leves
Médios
Pesada;

Ajuste cada dial de tensão
conforme recomendado à direita
e faça um teste de costura
usando amostra de seu tecido

Tecido

Quando a linha do laçador inferior se estenda para o
lado de baixo do tecido:
Gire o botão da tensão da linha do laçador inferior
(código: amarelo) para um número maior.

Azul

Leves
Médios
Pesados
Tecido

Como Balancear

Azul
0.5
0.5
1.0

Leves
Médios
Pesados
Tecido

Botão da tensão Imánuina de 5linhas\
Verde
Larania
Amarelo
Exrnnsor
3.0
Exrnnsor
4.0
Exrnnsor
5.0

Púmura

Botão da tensão Imánuina de 5linhas\
Larania
Amarelo
Verde
Exrnnsor
3.0
0.5
Fvrnnsor
4.0
1.0
5.0
Exnansor
1.0

Azul
O
0.5
1.0
Azul

Leves
Médios
Pesados

Púmura

Botão da tensão (máQuina de 41inhasl
Larania
llJllarelo
Verde
Exrnnsor
5.0
Exrnnsor
6.0
Exrnnsor
6.5
Botão da tensão-(máouina de 4linhas\
Larania
llJllarelo
Verde
Exrnnsor
5.0
O
Exrnnsor
6.0
0.5
Exrnnsor
6.5
1.0

Ou, gire o botão da tensão da linha da agulha (código:
azulou verde) para um número menor.
Quando a tensão da linha da agulha esteja demasiado
frouxa:
Gire o botão da tensão da linhada agulha (código: azul
ou verde) para um número maior.
Ou, gire o botão da tensão da linha do laçador inferior
(código: amarelo) para um número menor.
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4) Overlock de 3 linhas

Posição da agulha

Idt°l ~

Bolão do dedo da laraura do chuleio
COOlprimenlo do ponto

S
2-4

Notas:

Estas são tensões apenas sugeridas.
Ajustes de tensão são afetados por:

Linha do laçador superior

1) Tipo e grossura do tecido,

2) Bitola da agulha,
3) Espessura, tipo e quantidade de fibras da linha.

Linha da agulha

Balanceamento correto

Lado de cima

Tecido

Ajuste cada dial de tensão
conforme recomendado à direita
e faça um teste de costura
usando amostra de seu tecido

Leves
Médios
Pesados
Tecido

Quando a linha do laçador superior se estenda para o
lado de baixo do tecido:
Gire o botão da tensão da linha do laçador superior
(código: laranja) para um número maior.
Ou, gire o botão da tensão da linha do laçador inferior
(código: amarelo) para um número menor.

Azul

Leves
Médios
Pesados
Tecido

Como Balancear

Azul
2.0
2.5
3.0

Leves
Médios
Pesados
Tecido

Azul

Amarelo

1.5
2.5
3.0

2:0
2.0
2.0

Azul

Amarelo

Leves
Médios
Pesados

2.0
2.0
2.0
Linha do laçador superior

Quando a linha do laçador inferior se estenda para o
lado de cima do tecido:
Gire o botão da tensão da linha do laçador inferior
(código: amarelo) para um número maior.
Ou, gire o botão da tensão da linha do laçador superior
(código: laranja) para um número menor.

Lado de cima
Lado de baixo
Linha do laçador superior

Quando a tensão da linha da agulha esteja demasiado
frouxa, gire o botão da tensão da linha da agulha
(código: azulou verde) para um número maior.

laçador
Lado de cima

Lado de baixo

Linha do laçador superior

Lado de cima

Lado de baixo

41

5) Fecho-plano de 3 linhas

Posição da agulha

Notas:

s

Estas são tensões apenas sugeridas.
Ajustes de tensão são afetados por:
1) Tipo e grossura do tecido,
2)

Bitola da agulha,

3)

Espessura, tipo e quantidade de fibras da linha.

Balanceamento correto
Tecido

Ajuste cada dial de tensão
conforme recomendado à direita
e faça um teste de costura
usando amostra de seu tecido

Leves
Médios
Pesados
Tecido

Tecido

Quando a tensão da linha do laçador inferior esteja
demasiado frouxa:

Leves
Médios
Pesados

Gire o botão da tensão da linha do laçador inferior
(código: amarelo) para um número maior.

Tecido

Ou, gire o botão da tensão da linha da agulha (código:
azulou verde) para um número menor.

Leves
Médios
Pesados

Gire o botão da tensão da linha do laçador superior
(código: laranja) para um número maior.
Ou, gire o botão da tensão da linha da agulha (código:
azulou verde) para um número menor.

O
O
O
Azul

Leves
Médios
Pesados

Como Balancear

Quando a tensão da linha do laçador superior esteja
demasiado frouxa:

Azul

Azul
0.5
0.5
0.5
Azul

Bolão da tensão (máouina de 5linhasl
Verde
Larania
Amarelo
3.5
6.0
35
7.0
4.0
8.0
Bolão da tensão (mánuina de5linhasl
Verde
Larania
Amarelo
0.5
5.0
6.0
0.5
5.5
6.5
0.5
5.5
6.5

Bolão datensão (máouina de 4linhas)
Verde
Larania
Imarelo
O
5.0
5.0
0.5
5.5
5.5
0.5
5.5
6.0

.~~
.

Linha daagUlha/

daagulha

Linha dolaçador
.
superior
Lado de cima

laçador
inferior
Lado de baixo

Lado decima

'dolaçador
inferior
Lado debaixo

Gire o botão da tensão da linha do laçador superior
(código: laranja) para um número menor.
",: o laçador

Lado decima
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Fümura

Bolão datensão (mánuina de 4linhasl
Verde
larania
Imarelo
4.5
5.0
5.0
6.0
5.5
7.0

Quando a tensão da linhà da agulha esteja demasiado
frouxa:
Gire o botão da tensão da linha da agulha (código: azul
ou verde) para um número maior.

Fümura

or
Lado debaixo

6) Overlock de 3 linhas com
beirada atada

Posição da agulha

s

Notas:

2-4

Estas são tensões apenas sugeridas.
Ajustes de tensão são afetados por:
1)

Tipo e grossura do tecido,

2)

Bitola da agulha,

Linha da agulha

L

Linha do laçador
superior

3) Espessura, tipo e quantidade de fibras da linha.

Lado de cima
Lado de baixo

Balanceamento correto
Tecido
Leves
Médios

Ajuste cada dial de tensão
conforme recomendado à direita
e faça um teste de costura
usando amostra de seu tecido

Pesados
Tecido

Awl
2.0
3.0
4.0
Azul

Leves
Médioo
Pesadoo
Tecido

Como Balancear

Leves
Médios
Pesados

Quando a tensão da linha do laçador superior esteja
demasiado frouxa:

Tecido

Gire o botão da tensão da linha do laçador superior
(código: laranja) para um número maior.

Leves
Médios
Pesados

Azul
2.0
3.0
4.0
Azul

Botão da tensão (máouina de 5linhas\
Verde
Amarelo
larania
Púmura
6.0
0.5
0.5
7.0
0.5
8.0
Bolão da tensão (máauina de 5linhasl
Verde
larania
Púmura
Amarelo
2.0
0.5
6.0
3.0
0.5
7.0
4.0
0.5
8.0
Bolão da tensão (máauina de 4linhas
Verde
larania
Amarelo
0.5
6.0
0.5
7.0
0.5
8.0
BotikJ da tensão (máouina de 4linhasl
Verde
larania
Amarelo
2.0
0.5
6.0
3.0
0.5
7.0
4.0
0.5
8.0

Quando a tensão da linha do laçador inferior esteja
demasiado frouxa:
Gire o botão da tensão da linha do laçador inferior
(códlqo: amarelo) para um número maior.
Ou, gire o botão da tensão da linha do laçador superior
(código: laranja) para um número menor.

Lado de cima

Quando a tensão da linha da agulha esteja demasiado
frouxa:
Gire o botão da tensão da linha da agulha (código: azul
ou verde) para um número maior.
Ou, gire o botão da tensão da linha do laçador superior
(código: laranja) para um número menor.

Lado de cima

Lado de cima

a agulha
Lado de baixo
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7) Ponto de segurança ultra
elástica simulada de 3 linhas

~.I

Posição da agulha
Botão do dedo da lamura do muleio
COOlprimenlo do [)(Jnlo
Expansor

Notas:

Estas são tensões apenas sugeridas.

S
2-4
Usar

Linha da agulha da esquerda

Ajustes de tensão são afetados por:
1)

Tipo e grossura do tecido,

2)

Bitola da agulha,

3)

Espessura, tipo e quantidade de fibras da linha.

Linha da agulha
da direita
ador

Veja instruções à página 33 sobre como converter o
laçador superior em expansor.

Lado de baixo

Lado de cima

Balanceamento correto

Tecido

Azul
l5
2.0
2.5

Leves
Médios
Pesaíos

Ajuste cada dial de tensão
conforme recomendado à direita
e faça um teste de costura
usando amostra de seu tecido

Tecido
Leves
Médios
Pesados

(509)

Botão da tensão Imánuina de 5linhas\
Larania
Verde
Amarelo
Exmnsor
lO
lO
Exmnsor
l5
l5
Exoonsor
l5
2.0

Azul
2.5
3.0
4.0.:

Botão da tensãoImánuina de 4linhas
Larania
Verde
/lmarelo
Exmnsor
1.0
l5
Exmnsor
lO
2.0
Exoansor
lO
3.5

Linha da agulha da direita

Como Balancear
Quando a tensão da linha do laçador inferior esteja
demasiado frouxa:
Gire o botão da tensão da linha do laçador inferior
(código: amarelo) para um número maior.

o laçador
Lado de cima

Lado de baixo

Linha da agulha da direita

Quando a tensão da linha da agulha da esquerda
esteja demasiado frouxa:
Gire o botão da tensão da linha da agulha da esquerda
(código: azul) para um número maior.
Quando a tensão da linha da agulha da direita esteja
demasiado trouxa:
Gire o botão da tensão da linha da agulha da direita
(código: verde) para um número maior.

Linha da agulha
da esquerda
Lado de cima

Lado de baixo

Linha da agulha da direita

Linha da agulha
da esquerda
Lado de cima

44

Púroura

Lado de baixo

8) Ponto de segurança ultra
elástica simulada de 4 linhas

J;j-I

Posição da agulha
Bolão do dedo da laroura do chuleio
CoolOrimento do oonto

Notas:

R
2-4
Não usar

EJq:Bnsor

Estas são tensões apenas sugeridas.

Linhado laçadorsuperior

Ajustes de tensão são afetados por:
1) Tipo e grossura do tecido,
2)

Bitola da agulha,

3)

Espessura, tipo e quantidade de fibras da linha.

Linhada
agulhada
direita Linhada
agulhada
esquerda

Balanceamento correto

Ladode cima

Tecido

Ajuste cada dial de tensão
conforme recomendado à direita
e faça um téste de costura
usando amostra de seu tecido
Como Balancear
Quando a tensão da linha do laçador superior se
estenda para o lado de baixo do tecido:
Gire o botão da tensão da linha do laçador superior
(código: laranja) para um número maior.
Ou, gire o botão da tensão da linha do laçador inferior
(código: amarelo) para um número menor.
Quando a tensão da linha do laçador inferior apareça
no lado superior do tecido:
Gire o botão da tensão da linha do laçador inferior
(código: amarelo) para um número maior.

Leves
Médios
Pesados
Tocido
Leves
Médios
Pesados

Azul
2.0
3.0
4.0
Azul
2.0
2.5
3.0

(514)
Botão da tensãolmánuina 00 5linhas\
Veroo
larania
Prnarelo
Púrnura
1.5 .
1.0
1.0
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0

BoIãJ da tensão (mánuina de 4linhas)
Verde
larania
Amarelo
1.5
2.0
2.0
2.0
2.5
2.0
2.5
3.0
2.0

Linha do laçador superior
Linha do
Linha da
laçador
agulhada
inferior
direita Linha da
agulha da
esquerda
Lado de cima
Lado de baixo
Unha do'Iaçador'superior
Linha da
agulhada
direita Linha da
- - - agulha da
esquerda
Lado de cima

Ou, gire o botão da tensão da linha do laçador superior
(código: laranja) para um número menor.
Quando a tensão da linha da agulha da esquerda
esteja demasiado frouxa:
Gire o botão da tensão da linha da agulha da esquerda
(código: azul) para um número maior.
Quando a tensão da linha da agulha da direita esteja
demasiado frouxa:
Gire o botão da tensão da linha da agulha da direita
(código: verde) para um número maior.

Linha do
laçador
inferior

Lado de baixo

Linha do laçador superior
Linha do
Linha da ,..A .MlAll\
laçador
agulhada
inferior
direita Linha da .
agulhada
esquerda
Lado de cima
Lado de baixo
Linha do laçador superior
Unhada ~~~~~
agulhada
direita Linha da
agulhada
. esquerda
Lado de cima

Linha do
laçador
inferior

Lado de baixo
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9) Ponto de segurança de 4 linhas
Somente máquina de 5 linhas

Botão do dedo da laraura do dlUleio
ClITlprimenlo do oonlo
Exoansor

Notas:
Estas são tensões apenas sugeridas.

linha do laçador inferior

Ajustes de tensão são afetados por:
1)

~·I

Posição da agulha

R
2-4
Usar
Linha da
agulha do
chuleio

Tipo e grossura do tecido,

2) Bitola da agulha,

3) Espessura, tipo e quantidade de fibras da linha.
Veja instruções à página 33 sobre como converter o
laçador superior em expansor.
Ladode cima

Balanceamento correto
Tecido

Ajuste cada dial de tensão
conforme recomendado à direita
e faça um teste de costura
usando amostra de seu tecido

leves
Médios
Pesados

Azul
2.0
3.0
4.0

Botão da tensão (máauina de 51inhasl
Verde
larania
Amarelo
0.5
Exnansor
2.0
0.5
Exmnsor
3.0
1.0
Exoonsor
4.0

Púmura
1.0

1.0
1.0

Linha do laçador inferior
Linha da agulha
do chuleio

Como Balancear
Quando a tensão da linha do laçador inferior apareça
no lado de cima do tecido:
Gire o botão da tensão da linha do laçador inferior
(código: amarelo) para um número maior.
Ou, gire o botão da tensão da linha do laçador superior
(código: laranja) p8;ra um número menor.

Lado de cima
Linha do laçador inferior

Quando a tensão da linha da agulha da direita esteja
demasiado frouxa:
Gire o botão da tensão da linha da agulha da direita
(código: verde) para um número maior.
Quando a tensão da linha da agulha do ponto corrente
esteja demasiado frouxa:
Gire o botão da tensão da linha da agulha do ponto
corrente (código: azul) para um número maior.
Ou, gire o botão da tensão da linha do laçador do ponto
corrente (código: púrpura) para um número menor.

Linha da agulha
do ponto
corrente
Lado de cima

Linha da agulha
do chuleio

7----··
Linha da agulha'
do ponto
corrente
Lado de cima
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Lado de baixo

Linha do laçador inferior

'. inhado
adordo
nto
. corrente
Lado de baixo

10) Ponto de segurança de 5
linhas

~

Posição da agulha
Bolão do dedo da Iam ura do chuleio
ClJT1primento do ponto
Ex1mlsor

Somente máquina de 5 linhas
Notas: Estas são tensões apenas sugeridas.
Ajustes de tensão são afetados por:

R
,2-4
Não usar

Linha do laçador superior

1) Tipo e grossura do tecido,
2)

Bitola da agulha,

3)

Espessura, tipo e quantidade de fibras da linha.

Linha da agulha
do c h u l e i o - 7 - - -

Por incluir o ponto corrente duplo, o comprimento
deverá ser ajustado acima de 2 mm.

Balanceamento correto
Ajuste cada dial de tensão
conforme recomendado à direita
e faça um teste de costu ra
usando amostra de seu tecido
Como Balancear
Quando a tensão da linha do laçador superior se
estenda para o lado de baixo do tecido:
Gire o botão da tensão da linha do laçador superior
(código: laranja) para um número maior.
Ou, gire o botão da tensão da linha do laçador inferior
(código: amarelo) para um número menor.
Quando a tensão da linha do laçador inferior apareça
no lado superior do tecido:
Gire o botão da tensão da linha do laçador inferior
(código: amarelo) para um número maior.
Ou, gire o botão da tensão da linha do laçador superior
(código: laranja) para um número menor.
Quando a tensão da linha da agulha da direita esteja
demasiado frouxa:
Gire o botão da tensão da linha da agulha da direita
(código: verde) para um número maior.

Linha da agulha
do ponto
corrente
Lado de cima
Lado de baixo

Tecido
Leves
Médios
Pesados

Bolão da tensão (máauina de 5linhas\
Verde
larania
/>mareio
1.5
lO
1.5
2.5
2.0
2.0
3.5
2.0
2.0

Azul
2.0
3.0
4.0

Linha do laçador superior

Linha da agulha
do chuleio

Linha do laçador
inferior

Linha da agulha do
ponto corrente
Lado de cima
Linha do laçador superior

Linha da agulha
do chuleio

7--

Linha da agulha do
ponto corrente
Lado de cima

Lado de baixo
Linha do laçador
inferior

Linha do
nçadordo
nto
corrente
Lado de baixo

Linha do la~ador superior

Linha da agulha
do chuleio

-r--

Linha da agulha do
ponto corrente
Lado de cima

Quando a tensão da linha da agulha do ponto corrente
esteja demasiado frouxa:

Ou, gire o botão da tensão da linha do laçador do ponto
corrente (código: púrpura) para um número menor.

lO

-T---

Linha do laçador superior

Gire o botão da tensão da linha da agulha do ponto
corrente (código: azul) para um número maior.

Púrpura
1.0
1.0

Linha da agulha
do chuleio

Lado de baixo
Linha do laçador
inferior

-r---

Linha da agulha do
ponto corrente
Lado de cima
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Como executar uma bainha
enrolada
Esta máquina pode costurar 4 tipos de bainhas
enroladas.
Bainha enrolada é costurada enrolando e chuleando a
borda do tecido.
Tecidos leves como cambraia, voile, organdi, crepe,
etc. apresentam melhores resultados.
Este tipo de bainha não é apropriado para tecidos
pesados ou rijos.

Preparação da máquina
Remova a agulha da esquerda.
Mova o botão posicionado r do dedo da largura do
chuleio para a posição R. (Veja página 35)
Alinhe a face esquerda do suporte do dedo da largura
do chuleio com a marca R na chapa de agulha, para
tanto, girando o botão de controle da largura do chuleio
conforme necessário.
Ajuste o comprimento do ponto entre F e 2, e uma
costura de fino acabamento será obtida.
Agulha: Singer N° 2054 bitola 10 ou 14
Linha: Uma variedade de combinações de linhas
poderá ser usada ao fazer bainhas enroladas.

R
3.5 4.5
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Nota: Para embelezar uma bainha enrolada use
uma linha de lã de náilon no laçador superior e
linhas comuns finas na agulha e no laçador
inferior.

Posição da agulha

~.I

Botão do dedo da lamura do chuleio
Ccrnorimento do [)(Jnto
Ex[Ellsor

F-2
Não l51r

R

Linha do laçador superior

1) Bainha enrolada padrão de 3
linhas

Balanceamento correto
Lado de cima

'.
Ajuste cada dial de tensão
conforme recomendado à direita
e faça um teste de costura
usando amostra de seu tecido

Linha do
lacador inferior
Poliéster
Lã acrílica
Linha do
lacador inferior
Poliéster
Lã acrílica

Azul

Azul

Botão da tensão Imánuina de 5linhas\
Larania Amarelo Púmllra
Verde
2.0
5.0
3.0
2.0
3.0
4.0
Botão da tensão Imánuina de 4linhas\
Verde
Larania
Amarelo
2.0
7.0
2.5
2.0
3.5
25

2) Bainha enrolada de 3 linhas
atada pela linha do laçador
superior

Balanceamento correto

Lado de cima
Lado de baixo

Ajuste cada dial de tensão
conforme recomendado à direita
e faça um teste de costura
usando amostra de seu tecido

Linha do
lacador inferior
Poliéster
Lã acrílica
Linha do
lacador inferior
Poliéster
Lã acrílica

Azul

Azul

Botão da tensão Imánuina de 5linhaSl
Verde
Larania Amarelo Púmura
2.0
4.0
7.0
2.0
1.5
6.0
Botão da tensãOlmánuina de 4Iinhas\
Verde
Larania
Amarelo
2.0
5.0
7.0
2.0
2.5
5.0
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Nota: Para embelezar uma bainha enrolada use
uma linha de lã de náilon no laçador superior e
linhas comuns finas na agulha e no laçador
inferior.

Posição da agulha
Botão do dedo da laroura do chuleio
C(JTlorimento do oonto
Exoonsor

~.I
R
F-2
Usar

Linha do laçador inferior

3) Bainha enrolada padrão de 2
linhas

Balanceamento correto
Lado de cima

(503)

Ajuste cada dial de tensão
conforme recomendado à direita
e faça um teste de costura
usando amostra de seu tecido

Linha do
lacador inferior
Lã acrílica
Linha do
lacador inferior
Lã acrílica

Azul

Azul

Botão da tensão (mánuina de 51inhasl
I Verde I Larania I Amarelo I Púmura
I 2.0 T
I
1.5 I
Botão da tensão f1nánuina de 41inhasl
I Verde I Larania I />mareio
I 5.5
I 0.8 I

4) Bainha enrolada de 2 linhas
atada pela linha do laçador
inferior

Balanceamento correto

Ajuste cada dial de tensão
conforme recomendado à direita
e faça um teste de costura
usando amostra de seu tecido

Unha do
lacador inferior
Poliéster
Lã acrílica

Unhado
lacador inferior
Poliéster
Lã acrílica
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Azul

Azul

Botão da tensão (mánuina de 51inhasl
Larania Amarelo Púrl1llra
Verde
2.5
2.0
2.0
2.5
Botão da tensão (mánuina de 41inhasl
Larania
Verde
/>mareio
3.0
3.0
2.0
3.0

Informações adicionais sobre
bainha enrolada
Segure a corrente de linhas ao iniciar a costura para
evitar que se enrosque dentro da costura.

Puxe com ligeira tensão o tecido no sentido da costura,
obtendo assim um melhor acabamento.
A largura mínima de chuleio que se pode obter na
bainha enrolada é de cerca de 1,5 mm visto que a
largura de corte não poderá ser ajustada para menos
que 3,5 mm..

Amarração da corrente das linhas
numa bainha enrolada
Aplique uma pequena gota de selador para costura no
final da costura. Aguarde até que o selador se seque,
então corte a corrente das linhas.

Nota: Faça um teste com o selador antes de
aplicá-lo, para certificar-se que não produza
alteração de cor.

51

Variações dos pontos e
técnicas de costura
Como fazer costura decorativa
com ponto fecho-plano
Uma costura decorativa com ponto fecho-plano é
obtida ajustando-se a tensão da costura overlock de 3
linhas, fazendo-se a costura e puxando os tecidos de
ambos os lados da costura para achatá-Ia.
O ponto fecho-plano pode ser utilizado como ponto
construtivo e decorativo simultaneamente, ou apenas
como ornamentação.

":l
""
"
"

•0

(1) Preparação da máquina
Remova a agulha da esquerda ou da direita.

o'

,

"
/'
/' "

Remover"

..'.

"o,
:.
'0

':'.

,.,
'I

!: -.. . . . . .
,

Remover

Inicie o trabalho com a máquina preparada e tensões
balanceadas para uma costura overlock de 3 linhas
(instruções à página 42).
Afrouxe bastante a tensão da linha da agulha (código:
verde ou azul).
Afrouxe ligeiramente a tensão da linha do laçador
superior (código: laranja).
Aperte bastante a tensão da linha do laçador inferior
(código; amarelo).

(2) Costurando com ponto
fecho-plano
Junte os tecidos pelos lados do avesso para obter uma
costura decorativa no lado direito da roupa.
Faça a costura cortando o excesso do tecido.

A linha da agulha (código: verde ou azul) formará um
V na face inferior do tecido.
A linha do laçador inferior formará uma reta na borda
do tecido.
Lado de cima
Lado de baixo
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Puxe os tecidos' em ambos os lados da costura para
achatar os pontos aplicados.

(3) Ponto fecho-plano decorativo
Coloque a faca móvel em posição não-operacional
(instruções à página 32). O tecido não é recortado
quando se executa este tipo de ponto.

Dobre o tecido com os lados do avesso juntos e
costure.
Posicione o tecido de tal modo que os pontos se
formem com parte pouco para fora da dobra.

Abra a dobra e puxe o tecido de ambos os lados, de
modo a achatar a costura.

(4) Informações adicionais sobre
o ponto fecho-plano
As tensões devem ser ajustadas adequadamente para
não haver enrugamento do tecido.
A linha do laçador superior é a que se destaca neste
tipo de ponto. Use uma linha decorativa no laçador
superior e linhas pouco perceptíveis no laçador inferior
e na agulha.
Para obter uma costura em escadinha, dobre o tecido
de modo que o avesso esteja para fora, e os lados do
direito juntos. Neste tipo de ponto a linha destacada é
a da agulha, que cria a escadinha (A).
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Como fazer bainha invisível
com ponto overlock

o excesso de tecido é recortado, a bainha é
costurada e a borda é presa numa única operação.
A bainha invisível com ponto overlock é
especialmente adequada para roupas de malha.
Ela proporciona um acabamento durável, que é
quase invisível.
Remova a agulha da esquerda e ajuste a máquina
para ponto overlock estreito de 3 linhas.

"

Nota: O ponto fecho-plano de 3 linhas também
pode ser usado.

"oi
,""

"
"""
"
'0

•

Regule o botão do comprimento do ponto no 4.
Dobre a bainha para o lado do avesso do tecido,e
então volte a dobrar para o lado direito, deixando 6
mm além da dobra.

»:

./'

.
o

t~,

Remover

Costure sobre a borda, permitindo que a agulha
pegue apenas levemente sobre a beirada da
dobra.
Nota: Existe um pé calcador para bainhas
invisíveis opcional disponível para auxiliar na
costura (ver página 63).

Como fazer nervuras
costuradas sobre a dobra do
tecido

""
:l

Costure nervuras decorativas antes de cortar a
roupa.
Remova a agulha da esquerda e ajuste a máquina
para ponto overlock estreito de 3 linhas.
Nota: A bainha enrolada também pode ser
utilizada neste caso.
Coloque a faca móvel em posição não-operacional
(instruções à página 32).
Marque o tecido nos locais onde se aplicarão as
nervuras utilizando um marcador apropriado.
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.
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o,

/.;
Remover

Dobre o tecido com os lados do avesso juntos e
costure.

Passe a ferro dirigindo as nervuras na mesma
direção.

Costurando em cantos vivos
(1) Canto externo
Corte aproximadamente 2 cm de cada lado do
canto, alinhando o corte com a borda a ser
chuleada.
Costure um ponto além do tecido, até local indicado
por (A), e pare.
Gire o volante em direção a você para trazer a
agulha à posição mais alta e levante o pé calcador.
Puxe o tecido para trás da máquina apenas o
suficiente para liberar a linha presa ao dedo da
chapa de agulha.

Nota: Na figura o pé calcador foi omitido para
melhor mostrar o detalhe da costura.

Gire o tecido posicionando-o com a borda cortada
alinhada com a faca, baixando então o pé calcador.
Puxe para cima os excessos de linha, e então
comece a costurar.

(2) Canto interno
Corte o tecido na borda da costura.
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Coloque a faca móvel em posição não-operacional
(instruções à página 32).

-\ \

)

Costure sobre a borda cortada do tecido.
Pare de costurar imediatamente antes de atingir o
canto e dobre o tecido à esquerda de modo que a
borda cortada forme uma linha reta.

Continue costurando devagar, mantendo a borda
do tecido em linha reta e movendo a dobra
enquanto costura.

Colocação de alfinetes
Coloque alfinetes de modo que durante a costura
estejam à esquerda do pé calcador. Nesta posição
será fácil removê-los e estarão fora do campo de
ação da faca.

.A

Cuidado:
Costurar sobre alfinetes danificará ou destruirá
o fio cortante das facas.

Amarração da corrente das
linhas
Enfie a corrente das linhas numa agulha de mão
com furo grande (como, por exemplo, as de
tapeçaria).
Passe a agulha pelo final da costura para prender
a corrente.
Nota: Para prender as linhas da bainha enrolada
veja página 51.
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Como reforçar a costura
i

A aplicação de uma fita de sarja ou gorgorão,
enquanto fazendo o chuleio; é uma forma de
estabilizar a costura.
Enfie a fita pela abertura existente na parte
dianteira do pé calcador.
Posicione a fita sob o pé calcador, dirigindo-a para
trás da máquina, e faça sua costura.

A fita será aplicada à medida que você costura.

Fazendo tranças
Coloque a faca móvel em posição não-operacional.
Enfie um cordão de enchimento, como cadarço de
algodão ou fita de sarja, pela abertura existente na
parte dianteira do pé calcador.
Posicione o cordão de enchimento sob o pé
calcador e costure pelo comprimento desejado.
Após costurados, os cordões podem ser usados
individualmente ou trançados em grupos de 3 ou 4
cordões.
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Manutenção da máquina
A máquina overlock requer mais manutenção que
a convencional, principalmente por duas razões:
1) Grande quantidade de fiapos resultante do corte
do tecido pelas facas.
2) Ela trabalha em altíssimas rotações,
necessitando freqüente lubrificação dos
componentes mecânicos internos.

Limpeza da máquina

A

Perigo:
Antes de iniciar a limpeza de sua máquina,
desconecte da tomada de corrente (da parede)
seu plugue.

Limpe freqüentemente os fiapos da região de
laçadores e facas, com um pincel seco.

Lubri'ficação da máquina

A

Perigo:
Antes de iniciar a lubrificação de sua máquina,
desconecte da tomada de corrente (da parede)
seu plugue.

Periodicamente, aplique óleo aos pontos de
lubrificação indicados no diagrama.
Nota: Use exclusivamente óleo de máquina de
costura. O uso de qualquer outro óleo poderá
resultar em danos à máquina.
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Como substituir a faca
estacionária

.A.

Perigo:
Antes de iniciar a substituição da faca
estacionária, desconecte da tomada de
corrente (da parede) o plugue da máquina.
A faca estacionária deverá ser substituída quando
perca seu fio de corte.
Pode-se substituir a faca estacionária segundo as
instruções fornecidas adiante, porém, caso
experimente dificuldades, recorra ao Serviço
Autorizado Singer.
Assegure-se que a máquina esteja desconectada
da tomada de corrente elétrica.
Abra a tampa do laçador e posicione a faca móvel
1 em posição não-operacional (instruções à página
32).
Afrouxe o parafuso 2 fixador da faca e remova o .
parafuso e a faca 3.

Coloque nova faca no encaixe do prendedor da
faca.
Aperte firmemente o parafuso 2 fixador da faca.
Retorne a faca móvel à posição de trabalho.
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Como trocar a lâmpada
Parafuso da tampada lâmpada

A.

I

Perigo: Sempre, antes de substituir a
lâmpada de sua máquina, desconecte da tomada
de corrente (da parede) o plugue de sua máquina.

~~~

A lâmpada está à venda nas lojas Singer. Leve a
lâmpada queimada à loja como amostra para compra
de uma nova.
Se a voltagem' indicada na placa de dados de sua
máquina for de 110 a 127 V, peça lâmpada conforme
as seguintes especificações:

Para
colocar

Tipo baioneta -110 a 127 V -15 W
Formato do bulbo

T-20
Base da lâmpada
BA 15D/19
Comprimento total

Parafuso da tampada lâmpada

48 a 58 mm
Retire o parafuso da tampa da lâmpada e, enquanto
puxa a tampa para a parte de trás da máquina, gire-a
para a esquerda, removendo-a. Para retirar a lâmpada
faça pequeno giro para a esquerda e remova-a para
baixo. Para colocar a nova lâmpada encaixe-a no
soquete, empurre para cima e gire-a para a direita.

A.
A.

Cuidado: Assegure-se de ter a lâmpada
esfriado antes de removê-Ia.

Aviso: Recoloque a tampa da lâmpada antes
de voltar a conectar o plugue de sua máquina na
tomada de corrente (da parede).
Se a voltagem indicada na placa de dados de sua
máquina for de 200 a 240 V, peça lâmpada conforme
as seguintes especificações:
Tipo Edson (de rosquear) - 200 a 240 V - 15 W
Formato do bulbo:

T-22

Base da lâmpada:

E14

Comprimento total:

56ml1)

Retire o parafuso da tampa da lâmpada e, enquanto
puxa a tampa para a parte de trás da máquina, gire-a
para a esquerda, removendo-a. Remova a lâmpada
desrosqueando-a para a esquerda; para colocar a
nova lâmpada, posicione-a no soquete e rosqueie para
a direita.
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Para
remover

Como substituir o cortador de
linha
A lâmina do cortador de linha poderá ser substituída
por uma nova, disponível para venda no comércio,
quando perca seu fio de corte.
Quebrando, destaque uma seção da nova lâmina e
substitua a lâmina velha conforme instruções a seguir.

.A.

Cuidado:
Tome extremo cuidado para não se cortar as mãos
ao quebrar a lâmina para destacar a seção a ser
instalada.

.A.

Perigo:
Antes de remover a tampa da lâmpada, desconecte
da tomada de corrente (da parede) seu plugue.
Remova a tampa 1 da lâmpada.

Remova o parafuso 2 da grade da lâmpada e a grade
3.
Remova o parafuso 4 da lâmina do cortador de linha,
o espaçador 5 e a arruela 6.
Substitua a lâmina do cortador pela nova,
encaixando-a no rebaixo (A) existente na tampa da
lâmpada, conforme mostrado à direita.

(A)

Nota: Assegure-se que o fio cortante da nova
lâmina esteja orientado corretamente.
Fixe a lâmina na posição com a arruela 6, o espaçador
5 e o parafuso 4.
Para recolocar a grade da lâmpada, encaixe a aba (C)
da grade na ranhura (8) da tampa da lâmpada e então
recoloque e aperte o parafuso 2.

.A.

Aviso:
Recoloque a tampa da lâmpada antes de voltar a
conectar o plugue de sua máquina na tomada de
corrente (da parede).

@
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Acessórios opcionais
Os pés calcadores opcionais descritos a seguir,
especialmente preparados para esta máquina, estão
disponíveis para venda em separado.

Nota: Não use pés calcadores feitos para outras
máquinas. O uso de tais calcadores pode resultar
em interferências com agulha ou faca móvel,
podendo ser arriscado.
O pé calcado r tipo encaixe desta máquina permite fácil
remoção e recolocação .

.A.

Cuidado:
Desconecte da tomada de corrente (da parede) o
plugue de sua máquina antes de fazer a
substituição de pés calcadores.

Pé calcador tipo encaixe
Remoção
Levante o pé-calcado r e, girando o volante da máquina
em direção a você, traga a agulha à posição mais alta.
Pressione a alavanca branca (A) existente atrás do
suporte do pé-calcador e remova a sapatilha do
pé-calcador.
Se encontrar dificuldade em remover a sapatilha do
pé-calcado r debaixo de seu suporte, levante a barra
de pressão o curso adicional, e enquanto segura o
levantador da barra de pressão nesta posição, remova
a sapatilha do pé calcador.

Recolocação
Posicione a sapatilha do pé-calcador sob o suporte do
calcador alinhando seu pino (C) de articulação com a
abertura (8) existente no suporte. Então baixe a
alavanca levantadora do calcador.
Levante novamente a alavanca levantadora do
calcado r e assegure-se que a sapatilha do calcador
esteja corretamente fixaãa a seu suporte.
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Pés-calcadores opcionais
1) Pé franzidor (peça nO 550620)
Este pé é particularmente adequado para franzir
quando costurando saias sobrepostas, palas, pufhos
e babados em saias, etc...
Este pé presta-se também para costurar dois tecidos
juntos, franzindo o de baixo enquanto os costura,
numa só operação.

2) Pé pregador de elásticos
(peça n? 550 621)
Este pé é usado para costurar uma tira de elástico à
roupa, e o quanto de estiramento do elástico pode ser
ajustado como necessário.

3) Pé encordoador (peça nO 550
622)
Este pé é apropriado para costurar galão entre duas
camadas de tecido.

4) Pé calcador para bainhas
invisíveis (peça n? 550 623)
Este pé é indicado para a costura de bainhas invisíveis
em tecidos de malha, saias e costuras de calças, onde
a costura não deva ser visível.

5) Pé para costurar contas
(peça nO 550 624)
Este pé é indicado para costurar sobre contas, etc...
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Guia para verificação de defeitos e suas correções
Problema

Solução

Página

Tecido não avança corretamente

- Aurrente ocQ11primento do ponto
- AlJllente apressão do pé calcador ao costurar tecidos pesados
- Dimirua apressão do pé calcador ao costurar tecidos leves

2B
29
29

- Coloque aagulha corretamente
- Não puxe otecido enquanto costura
- Aperte oparafuso fixador da agulha
- Use agulha de maior bitola lJTI lecido pesado

14 e15

Quebra da agulha

14 e15
9

Quebra de linha

- Verifique oenfiamenio das linhas
- Verifique enroscamento em guias de linha
- Coloque aagulha corretamente
- Substitua agulha, que está torta ou rQ11lxJda
- Use linha de boa qualidade
- Alivie tensão da linha

16a26
27
14 e15
9
65
37a47

Falha de ponto

- Substitua agulha, que está torta ou rQ11lxJda
- Aperte oparafuso fixador da agulha
- Coloque aagulha corretamente
- Troque lipo ou bitola da agulha
- Verifique oenfiamento das linhas
- Aumente apressão do pé-calcador
- Use linha de boa qualidade

9
14 e15
14 e15
9
16a26

Pontos irregulares

- Balanceie tensões das linhas
- Verifique enroscamento em guias de linha
- Verifique oenfiamento das linhas

37a47
27
16a26
37a47

Tecido enrugado

- Alivie lensão das linhas
- Verifique enroscamento em guias de linha
- Use linha fina de boa qualidade
- Diminua ocorrprimento do pmto
- Diminua apressão do pé calcador ao costurar tecidos leves

Corte irregular do tecido

- Verifique oalinlm1ento das facas
- Substitua uma das ou ambas as facas

59
59

Tecido enrosca

- Feche alanlJa do laçador antes da costura
- Verifique enroscamento em guias de linha
- Corrprima camada espessa de tecido com costura convencional antes do fazer overlock

11
27

Máquina inoperante

- Cmecte plugue à lQ11ada de corrente

11
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65
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Tabela de adequação entre tecidos, linhas e agulhas·
Tipo de tecido

Tipo de linha

Agulha
Singer N° 2054

Tecidos leves
Canbraia, organdi, voile, crepe, ele...

Algodão N° 100
seda N° 100
"spun" N° 00 a00
"Ielron" N° 80 a100

N° 10

Tecidos médios
Musselina, cetim, gabardine, casimira, eíc...

Algodão N° 60 a00
seda N° 50
"spun" N° 60 a00
"lelron" N° 60 a80

N°10a14

Tecidos pesados
Brim, lã, veludo côlelé, sarja...

Algodão N° 40 a60
seda N° 40 a60
"spun" N° 60 a00
"tetron" N° 50 a00

N° 14

Malhas

"spun" N° 00 a00
"tetron" N° 60 a80

N° 10

"spun" N° 60 a00
"lelron" N° 60 a80
Algodão N° 60 arO

N°1Oa14

"spun" N° 60 arO
"teITon" N° 50 a60

N°10a14

Tricô

Jérsei

Lã (tecido ou rrnlha)

Agulha 8inger N° 2054-42 é fornecida com a máquina, entretanto, os seguintes tipos de agulhas estão
disponíveis para uso nas máquinas 14U:
N° 2054-43 (ponta convencional)
N° 2054-06 (ponta esférica)
Recomenda-se que você escolha a agulha apropriada para o tecido que esteja costurando.
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Especificações
Item

Especificação

Velocidade de costura

Máximo 1.300 pontos por minuto

Cemprirnento do ponto

1a4mm (Padrões: Bainha enrolada Fa2 mm, Chuleio comum 3mm)

Relação do avanço diferencial

1: 0,7 a1:2,0 (apenas para máquinas dotadas deste recurso)

largura do chuleio

Bainha enrolada 1,5 mm, bainha comum 3,5a 7,2 mm (padrão 3,5 mm)

Curso da agulha

27mm
4,5mm
Bainha enrolada: Singer N° 2054 bitolas 10
Chileio cemum: Singer N" 2154 bitolas 10 ou 14

Vão livre sob ocalcador
Agulha
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Modelo

14U544

14u554

14U555

Quantidade de linhas

4

4

5

DimerfiÕes (mm)
largura
profundidade
altura

331
270
279

331

3ffi

270
279

270
279

Peso (Kg)

6,5

6,7

7,1

