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Para o Territorio Europeu

Este prod uto é provido de supressor para
evitar interferência em rádio e televisão, de
conformidade com as exigências da Comissão
Internacional de Eletrotécnica da CISPR.

Caro Consumidor

Para assegurar a vare os mais· modernos
equipamentos de costura, o fabricante se reser
va o direito de alterar a aparência, mecanismos
ou acessórios desta máquina, sempre que jul
gar necessário.

Recomendamos registrar o número de
série de sua Máquina de Costura no es
paço reservado para futura referência.
Para localizar o número de série observe
a figura ao lado.
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PREPARANDO PA RA COSTURAR

Conectando a Máquina

Certifique-se que a co rren t e elétrica e a vo lta- Para f un ci o nar a má q uina pression e o pedal do
gem correspodam ã do motor. contro lad o r. Q uan t o ma io r a p ressão , mais rá -

p id a será a cos tura .
Se o seu controlador tiver um plug na ex t re-

midade d o cordão, conect e-o no re cepulcu lo
do motor e en tão ligue a t o rnad a de força. Se CUIDADO Para evitar acidentes, reco menda-

o cordão d a seu co n t r o lad o r for ligado direta - mos d esligar a tomad a de fo rça ao sub stitu i r

mente no motor sim p lesmente ligue a to mad a agul has ou acessór io s, ou aind a q uando a m á-

de força. quina n ão esti ver sendo usada .

Escolhendo agulha e linha

A tabela abaixo é um gu la para esco lha d a agu lha e li n ha. q ue d epe nd erão do tecid o a ser
usad o . Consulte -a an t es d e in iciar q ualq uer costura. Certifique-se de usar linhas de mesmo
t i p o e mes ma grossu ra na agulha e na bob i n e•

. Agulha
Peso • tipo de tec ido Lin

Tipo T8m.

D.la do • tule, cnitton. renda fina. organza. veludo de Linha fina de poliester, nylon 2020
seda. ou algod~.o . (15 x 1) 9170

Poliaster misto
L••• - cambraia. orpanor, voai. tatet á, crepe. veludo de com a~odão (fino) 2020seda. plàsnco fino. cetim. seda macia. palha de seda, 100' poliester (15 x 1) 11/80
shantung. brocado . Algodão mercerízado 50

Nylon "A" - Seda "A"

MédIo - algodão leve. linho, madras, percal. .,ique. Poliester misto com algodão
chintz de linho. tanle, veludo cotelê tino. veludo. casirru- 100% pollester 2020

14 /90rasovinil. tecidos de veludo. lã nna, sarja. Algodão mercerizado 60 (15.x 1)
AlgodAo 60 - Seda "A"

Mikllo-peudo - gabardine, tweed. lona. linho ou algo- Pollaster misto com algodão
dão grosso, sarja de Nimes. tecicos para casacos. teci- 100% poliester 2020

16/100dos de cortinas. vinil. tecidos reforçados. algodão cote- Algodão mercerizado grosso (15 x 1)
lê. tecido trama fechada. AlgodAo 40 a 60

P...do - tecidos para sobretudo. tecidos de esteta- Poliester misto com algodão 2020
mente. lona grossa. Algodão mercerizado grosso (15 x 1) 18/110

Algodão 40

Tecldoe (todoe oe~) • presponte decorativo em Seda "O" ••• 2020 18/110
costura reta em relevo. (zig-zag de caso) (15 x 1)

Malha. , tecldoe tipo . 1_ • el .tlcoe - malhas duo
Poliester misto com algodão

100% poliester 2045
pias, malhas fechadas. spandex, tncõ de nylon. tric ô Nylon "A" Ponta Redonda 14/90
oleado. jersey. pelucia aveludada. veludo npo elanca. Algod40 mercerizado 50 (Faixa Amarela)

Seda "A"

Couro. - camurça , pelica. bezerro, couro de lombo.
Poliester misto com algod40 11/80100% poliester

couro de gambo. cabrita. couro verniz, cobra, couros Algodão mercerizado 50 2020 14/90
forrados. couros sintéticos. Nylon "A" 115 x 1)

16/100
Seda "A"

1
• • • Use com linha de algodAo mercerizaco, seda "A" ou ponester na bobina



IMPORTANTE: A máquina foi projetada para se obter o melhor resultado com
agulhas SINGER. Você deve seguir as recomendações contidas neste livreto e nos
envelopes de agulhas, para usar o tipo e tamanho corretos de agulhas para cada

tipo de tecido. Substituindo Pé Calcador

Trocando Agulha

Remover

•
ENCHENDO A BOBINA

1. Leva nte o pé ca lcador e gire o volante até que a agulha esteja em SUa pos ição
ma is alta .

2. Afrouxe o isolador do volante, girando-o em sua dlreçã ó com a mão direita,
enquanto segura o vol ante com a mão esquerda.

3. Abra a chapa corrediça e remova a bob ina.
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4. Coloque o retroz ou carretel no pino, sobre o
feltro. Passe a linna em volta do guia-fio e
pelo furo da bobina (de dentro para fora).

5. Coloque a bobina no eixo do enchedor e
mova a alavanca para a direita.

6. Segure a ponta da linha e acione a máquina.
Após algumas voltas da bobina , corte a ponta
da linha.

7. Quando enrolar a quantidade necessária de
linha, pare a máquina e corte a linha do car
retel ou retroz. (O enchimento cessará quan
do a bobina estiver totalmente cheia).

8. Mova a alavanca do enchedor para a esquer 
da e retire a bobina cheia.

9. Segure o volante e aperte o botão isolador .

COLOCANDO A BOBINA NA CAIXA DE BOBINA

1. Coloque a bobina em sua caixa, observando
o sentido de enrolamento da linha conforme
indica a figura.

B

3. Puxe cerca de 10 cm de linha diagonalmente
para trás.
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2. Passe a linha no rasgo A existente sob a mola
de tensão da caixa de bobina e puxe para
trás, passando pelo rasgo B.

4. Feche a chapa corrediça , deixando a linha
no rasgo entre a chapa corrediça e a chapa
de agulha.



EN FIANDO A LI HA DA AGULHA

1. Gire o volante até que o estica-fio esteja em
seu ponto mais alto.

2. Coloque o carretel ou retr6 no pino.

3. Passe a linha por todos os pontos indicados .
4. Enfie a linha na agulha da frente para trás.
5. Puxe cerca de 10 em de linha pelo orilJcioda

agulha.

PUXANDO A LINHA DA BOBINA

1. Com a mão esquerda segure levemente a li
nha de cima, e com a mão direita gire o vo
lante devagar, para a frente, até que a agulha
entre na chapa dos dentes.

3. Puxe a laçada com os dedos até que a extre
midade livre da linha apareça sobre a chapa
dos dentes.

2. Continue girando o volante até que a agulha
suba, e com uma laçada traga a linha de bai
xo para cima.

4. Coloque ambas as linhas deba ixo do pé cal
cador, diagonalmente para trás.
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COSTURA RETA

Aluat ndo a Largura do Ponto

• Posicione o seletor da largura do ponto à es
querda ( i costura reta).

CUIDADO : Assegure-se que a agulha esteja
fora do tecido antes de mover os seletores.

Ajustando a Tensão da Linha para Costura Reta
o Indicador Regulador de Tensão Indica o grau
de tensão na linha do carretel e permite ajustá-lo
corretamente para qualquer costura, de acordo
com a linha e o tecido usados. Os números do
indicador eliminam qualquer dificuldade em re
tornar a uma ajustagem anterior.

Um ajuste incorreto da tensão pocerá enfraque
cer a costura func ional ou prejudicar a costura
ornamental.

Para costura funcionai faça uma experiência em
uma amostra de tecido usando uma tensão mé
dia na linha do carretel (indicada pelo n° 4). Se
os pontos parecem frouxos aumente a tensão.
Se o tecido ficar enrugado, diminua a tensão.

Tensão Correta

'----- --- ---------5---------------.J'



Ajustando o Comprimento do Ponto
--------------.....Costura em Retrocesso

Para Aumentar o

Os números de 1 a 4 representam o compri 
mento de cada ponto em rnltírnetros. Quanto
meior é o número. meior é o comprimento do
ponto. Os pontos meis curtos são indicados
para tecidos mais finos e os pontos mais lon
gos para os tecidos meis grossos. A região en
tre O e 1 é usada para costura acetinada.

COSTURA ZIG-ZAG.

Ajustando a Largura do Ponto

A largura do zig-zag aumenta à med ida que o
seletor desl iza para a direita . São indicadas 4
posições, porém as posições intermediárias po
derão também ser usadas .

Costurar para Três

Costurar para
a Frente

Gire o dial de modo que Q comprimento de
selaco esteja pos icionado abaixo do slmbo
lo
Para encurtar os pontos, gire o dial para um
número menor .
Para encompridar os pontos, gire o dla l para
um número maior .

Tensão de Linha para costura Zig-zag

Antes de fazer a costura zig-zag faça uma amos
tra com o tecido e a linha que você pretende
usar , de modo a ajustar corretamente a tensão
da linha da agulha . Os pontos não devem estar
frouxos sobre o tecido nem franzir o tecido. Se
os pontos estiverem frouxos aumente a tensão
da linha, se o tecido estiver franzindo diminua a
tensão da linha.

Multa Tensão

CflfJ'
~~'"'~~'-
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Ajustando o Comprimento do Ponto

Qualquer comprimento do ponto de 1 a 4 resul
tará numa costura aberta , qualquer que seja o
tipo do ponto escolhido. Quanto maior o compri
mento do ponto , mais aberta será a costura zig
zag.

A região. entre Oe 1. é usada para ajuste fino da
costura zig-zag acetinada .

Mantendo a Costura em Linha Reta

Para manter a costura em linha reta. use uma
das linhas de referência gravadas na chap a de
agulha . Os números indicam a distância em oi
tavos de polegada . Se você quiser a linha de
costura a 5 /8 de polegada da borda do tecido .
alinhe o tecido com a linha de referênc ia de nú
mero 5. Note que a linha de referência de núme
ro 5 se estende sobre a chapa corrediça.

,,,,
Linha de Costura- ;

o

-

9 mm

1,3 em

1.9 em

1.6 em

Sistema automático de Pressão do Calcador (Pressomatic)
Sua máquina está equipada com um novo sistema de pressão constante do pé caleador, o Preso
somatic.
Esse sistema permite o ajuste automático da pressão quando se costura com várias camadas
e tipos de tecido, possibilitando um movimento suave e uniforme do tecido pelos dentes irnpelen
tes o

CERZIDO
• Ajuste a máquina para costura reta conforme

instruções à página 8.
• Ajuste o comprimento do ponto entre 1,5 e

2,5 mm.

Coloque o tecido sob o pé calcador, abaixe-o
e comece a costurar movimentando o tecido
para a frente e para trás até cobrir toda a área
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CUIDADOS COM SUA MÃQUINA DE COSTURA

CUIDADO: Antes de límpar sua máqu ina
de costura, sempre desligue-a da tomada
de corrente.
A frequência com que você necessitará limpar e
lubrificar sua máquina de costu ra depende da
frequência de uso.

Quando fiapos come çarem a se acumular, limpe
e lubrifique os pontos indicados.

Para melhores resultados use 61eo SINGER, que
é especialmente preprado e não produz resí
duos prejud iciais à sua máquina.

Periód icamente, limpe e lubrifique todas as par
tes móveis de sua máquina, para assegurar sua
vidade de movimento e proteção contra desgas 
te excessivo. Coloque uma gota de óleo em
cada ponto onde uma peça desl isa sobre outra.
Para identificar os pontos a lubr ificar, remova as
tampas e gire lentamente o volante, observando
o movimento das peças .

OJeo

limpe

Y~ír~UU~.~_~ -
~ - ' ~

'1:l/

Limpe
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REMOÇÃO E MONTAGEM DA CAIXA DE BOBINA

t . Gire o volante em sua direção para
levantar a agulha.

2. Abra a chapa corrediça, remova a cha
pa de agulha e a bobina .

3. Com uma chave de tenda gire para
traz o prendedor da caixa de bobina,
conforme ilustração.

4. Para remover a Caixa de Bobina:
• Empurre-a para traz, levante-a e re

mova .

5. Para montar a Caixa de Bobina:
• Guie a ponta do garfo da caixa sob

o impe-lente.
• Deslize a caixa para frente encaixan

do a parte frontal por baixo da placa
poslclonadora, conforme ilustração.

• Gire o prendedor para frente para
manter a caIxa de bobina na sua
posição.

6. Coloque a bobina, a chapa de agulha
e feche a chapa corrediça.

Remoção da Chapa de Agulha
• Abra a chapa corrediça, e com o

polegar levante a extremidade
direita da Chapa dos Dentes e
remova-a puxando para a direi
ta.

Colocação da Chapa de Agulha

• Enfie a Chapa dos Dentes dese
[ada sob o prisione iro da esquer
da empurrando-a cuidadosa
mente e aperte-a para baixo até
que se encaixe no pino da direi
ta.

Se Necessário Recolocar a Chapa Corrediça
• Levante o Pé Calcador e assegure-se que a

agulha está em sua posição mais alta.
• Coloque a chapa corrediça em seu encaixe ,

porém recuada de modo a não cobr ir a mola
retentora, conforme ilustra a figura.

• Com uma pequena chave de fenda levante,
uma de cada vez, as extremidades da mola
retentora e encaixe-as na ranhura existente
na face inferior da chapa corrediça.

• Cuidadosamente puxe a chapa corrediça em
sua direcão.
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