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Felicitări pentru achiziționarea noii dumneavoastră mașini de cusut SINGER®! 
Această mașină de cusut casnică este proiectată pentru a se conforma IEC / EN 60335-2-28 și 
UL1594. 
 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE 
 
Când utilizați un aparat electric, trebuie întotdeauna respectate măsurile de siguranță de bază, 
inclusiv următoarele: 
Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza această mașină de cusut casnică. 
Păstrați instrucțiunile într-un loc adecvat lângă mașină. Asigurați-vă că le predați dacă mașina 
este cedată unui terț. 
 

PERICOL - Pentru a reduce riscul de electrocutare: 
O mașină de cusut nu trebuie lăsată niciodată nesupravegheată atunci când este conectată. 
Priza electrică la care este conectată mașina trebuie să fie ușor accesibilă. Deconectați 
întotdeauna această mașină de cusut de la priza electrică imediat după folosire și înainte de 
curățare, scoaterea capacelor, lubrifierea sau atunci când faceți orice alte ajustări de deservire 
menționate în manualul de instrucțiuni. 
 

AVERTISMENT - Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, șocuri electrice sau 
răniri ale persoanelor: 
• Nu permiteți utilizarea ca jucărie. O atenție deosebită este necesară atunci când această 
mașină de cusut este folosită de copii sau lângă copii. 
• Folosiți această mașină de cusut numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descris în 
acest manual. Folosiți numai ataşamentele recomandate de producător, așa cum sunt cuprinse 
în acest manual. 
• Nu folosiți niciodată această mașină de cusut dacă are un cablu sau un ştecher deteriorat, 
dacă nu funcționează corect, dacă a fost aruncată sau deteriorată sau aruncată în apă. Duceţi 
mașina de cusut la cel mai apropiat distribuitor sau centru de service autorizat pentru 
examinare, reparare, reglare electrică sau mecanică. 
• Nu folosiți niciodată mașina de cusut cu orificiile de aer blocate. Păstrați orificiile de ventilație 
ale mașinii de cusut și pedala de control curate, fără acumulare de scame, praf și ţesături libere. 
• Țineți degetele la distanță de toate părțile mobile. O atenţie specială este necesară în jurul 
acului maşinii de cusut. 
• Utilizați întotdeauna placa de ac adecvată. Placa greșită poate provoca ruperea acului. 
• Nu folosiți ace îndoite. 
• Nu trageți și nu împingeți țesătura în timpul cusăturii. Acest lucru poate devia acul, 
determinând ruperea acestuia. 
• Purtați ochelari de protecţie. 
• Opriți mașina de cusut („0”) atunci când faceți o ajustare în zona acului, cum ar fi 
introducerea firului în ac, schimbarea acului, bobinarea suveicii sau schimbarea picioruşului 
presor etc. 



• Nu scăpaţi niciodată sau nu introduceți niciun obiect în niciun orificiu. 
• Nu folosiți în aer liber. 
• Nu operaţi acolo unde se utilizează produse cu aerosoli (spray) sau unde se administrează 
oxigen. 
• Pentru a vă deconecta, rotiți toate comenzile în poziția oprit („0”), apoi scoateți ştecherul din 
priză. 
• Nu deconectați trăgând de cablu. Pentru a deconecta, prindeţi ştecherul, nu cablul. 
• Pedala de control este utilizată pentru a acționa mașina. Evitați să așezați alte obiecte pe 
pedala de control. 
• Nu folosiți mașina dacă este umedă. 
• Dacă lampa LED este deteriorată sau spartă, aceasta trebuie să fie înlocuită de către 
producător sau de către agentul de service sau de o persoană calificată similar, pentru a evita 
orice pericol. 
• În cazul în care cablul conectat la pedala de control este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de 
către producător sau agentul de service sau de o persoană calificată similar, pentru a evita orice 
pericol. 
• Această mașină de cusut este prevăzută cu dublă izolație. Utilizați numai piese de schimb 
identice. Consultați instrucțiunile pentru Întreținerea aparatelor cu dublă izolaţie. 
 

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI 
 
DOAR PENTRU ȚĂRILE CENELEC: 
 
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și de cunoștințe, dacă li s-a oferit o 
supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg 
pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea care trebuie să 
fie efectuată de către utilizator nu trebuie să fie făcute de copii fără supraveghere. 
Nivelul de zgomot în condiții normale de funcționare este sub 70dB (A). 
Mașina trebuie utilizată numai cu pedala de control de tipul 4C-337B fabricată de Wakaho 
Electric Industrial Co., LTD. (Taiwan). 
 
PENTRU ŢĂRI DIN AFARA CENELEC: 
 
Această mașină de cusut nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu 
excepția cazului în care au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea mașinii de 
cusut de la o persoană responsabilă pentru Siguranță. Copiii trebuie supravegheați pentru a se 
asigura că nu se joacă cu mașina de cusut. 
Nivelul de zgomot în condiții normale de funcționare este sub 70dB (A). 
Mașina trebuie utilizată doar cu pedala de control de tipul 4C-337B fabricată de Wakaho 
Electric Industrial Co., LTD. (Taiwan). 
 



REPARAREA PRODUSELOR CU DUBLĂ IZOLAŢIE 
 
În cadrul unui produs cu izolaţie dublă, în loc de împământare sunt prevăzute două sisteme de 
izolație. Nu este furnizat niciun mijloc de împământare în cadrul unui produs cu izolație dublă și 
niciun produs pentru împământare nu trebuie adăugat la produs. Repararea unui produs cu 
izolaţie dublă necesită o atenţie extremă și cunoașterea sistemului și ar trebui să fie efectuată 
doar de personal calificat. Piesele de schimb pentru un produs cu izolaţie dublă trebuie să fie 
identice cu cele ale produsului. Un produs cu izolaţie dublă este marcat cu mențiunile „DOUBLE 
INSULATION” sau „DOUBLE INSULATED”. 
 

Vă rugăm să rețineți că la eliminare, acest produs trebuie reciclat în siguranță în conformitate 
cu legislația națională relevantă referitoare la produsele electrice / electronice. Nu aruncați 
aparatele electrice ca deșeuri municipale nesortate, folosiți instalații de colectare separate. 
Contactați administrația locală pentru informații despre sistemele de colectare disponibile. 
Când înlocuiți aparatele vechi cu altele noi, retailerul poate avea obligaţia din punct de vedere 
legal să retragă aparatul vechi pentru a fi eliminat în mod gratuit. 
Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropile de gunoi sau depozitele de gunoi, substanțele 
periculoase se pot scurge în apele subterane și pot ajunge în lanțul alimentar, dăunând sănătății 
și bunăstării dvs. 

Ne rezervăm dreptul de a schimba echipamentele mașinii și sortimentul de accesorii fără 
notificare prealabilă sau de a face modificări ale performanței sau ale proiectării. Totuși, astfel 
de modificări vor fi întotdeauna în beneficiul utilizatorului și al produsului. 
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ATENȚIE: Pentru a preveni accidentele. 
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PENTRU TERITORIILE EUROPENE ȘI SIMILARE: - CE 
 
Acest produs este suprimat pentru interferențe radio și televiziune cu cerințele Comisiei 
Internaționale Electrotehnice ale CISPR. 
Firele din conductorul  principal sunt colorate în conformitate cu următorul cod. 
Albastru: neutru (N)   Maro: sub tensiune (L) 
 
Întrucât culorile firelor din conductorul de alimentare al acestui aparat pot să nu corespundă cu 
marcajele colorate care identifică bornele din fişa dvs., procedați după cum urmează: 
 
Firul care este colorat în albastru trebuie să fie conectat la borna care este marcată cu litera N 
sau colorată cu negru. Firul care este colorat maro trebuie să fie conectat la borna care este 
marcată cu litera L sau colorată cu roșu. Dacă o fişă de 13 Amp. (BS 1363) este folosită, o 
siguranţă de 3 amperi trebuie să fie montată sau dacă se folosește orice alt tip de fișă, o 
siguranţă de 5 Amp. trebuie să fie montată fie în fișă sau adaptor, fie pe placa de distribuție. 
 
Niciun cablu nu trebuie conectat la borna de împământare a unui conector cu trei pini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
PIESE PRINCIPALE 
1. Placa frontală 
2. Maneta de preluare a firului (interior) 
3. Masă extensibilă amovibilă (accesorii) 
4. Mâner 
5. Roata de mână 
6. Dispozitiv de ridicare a picioruşului presor 
7. Șurub de reglare a echilibrului cusăturii (dedesubtul mașinii) 
8. Cuţit pentru fir 
9. Maneta pentru butonieră 
10. Dispozitiv de inserare fir în ac 
11. Maneta dispozitivului de inserare fir în ac 
12. Maneta de eliberare a picioruşului presor 
13. Șurubul picioruşului presorului 
14. Suport pentru picioruşul presorului 
15. Picioruş presor 
16. Dinţi de alimentare 
17. Șurub de prindere a acului 
18. Ghidul de inserare a firului în ac 
19. Ac  
20. Placa de ace 
21. Capacul suveicii 
22. Zăvorul capacului suveicii  
23. Capac superior 
24. Diagrama modelului de cusături 
25. Ghiduri de inserare a firului 
26. Axul pentru mosor 
27. Disc tensiune pentru bobinarea suveicii 
28. Șaibă de fetru 
29. Suport auxiliar pentru mosor 
30. Axul dispozitivului de bobinare a suveicii  
31. Dispozitiv de oprire a  bobinării suveicii 
32. Maneta de control a vitezei 
33. Butonul pentru cusătură inversă 
34. Buton de pornire/oprire 
35. Buton lent de ridicare/coborâre a acului 
36. Butonul cuţitului pentru fir 
37. Butoane funcționale 
38. Ecran cu cristale lichide (LCD) 
39. Buton de derulare sus 
40. Butonul spre stânga al cursorului 
41. Butonul spre dreapta al cursorului 
42. Butonul de derulare în jos 

 



43. Buton pentru cusătura decorativă şi cu litere 
44. Butonul pentru cusătura de utilitate 
45. Butonul de editare 
46. Pârghia pentru coborârea dispozitivului de alimentare 
47. Comutator de alimentare 
48. Cutie de borne 
49. Conector pin pentru pedala de control 
50. Pedala de control 
51. Cablul electric 
 
 
ACCESORII 
 
Accesoriile sunt prevăzute în compartimentul de depozitare al mesei extensibile amovibile. (A 
se vedea pagina următoare, [MASA EXTENSIBILĂ AMOVIBILĂ]) 
 
1. Pachet cu ace 
2. 4 suveici SINGER Clasa 15 (1 este în mașină) 
3. Cuţit pentru cusături 
4. Perie 
5. Ax auxiliar pentru mosor cu șaibă din fetru 
6. Șurubelniță pentru placa cu ace 
7. Capac pentru mosor cu fir mare   
8. Capac pentru mosor cu fir mic 
9. Picioruşul pentru cusătura ascunsă (D) 
10. Picioruşul pentru fermoar (E) 
11. Picioruşul pentru cusătura satin (B) 
12. Picioruşul pentru butonieră (F) 
13. Picioruş universal 
(Pe maşină la livrare) (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MASA EXTENSIBILĂ AMOVIBILĂ 
 
A. ÎNDEPĂRTAREA MESEI EXTENSIBILE 
Agățați degetul sub partea stângă jos a mesei 
extensibil detașabil și glisați spre stânga. Pentru a 
atașa, împingeți masa spre dreapta. 
 
B. DESCHIDEREA CUTIEI CU ACCESORII 
Agățați degetul sub partea stângă a capacului 
sertarului cu accesorii și trageți spre dvs. 
Notă: Accesoriile aparatului dvs. sunt depozitate în 
acest sertar. 
 
SCHIMBAREA PICIORUŞULUI PRESOR 
Picioruşul presor trebuie schimbat în funcție de 
cusătură sau tehnica cu care coaseţi. 
 
 ATENȚIE: Pentru a preveni accidentele. 
Opriți întrerupătorul de alimentare înainte de a 
schimba picioruşul presor. 
 
A. SCHIMBAREA PICIORUŞULUI PRESOR 
1. Rotiți roata de mână spre dvs. până când acul este 
în punctul său cel mai înalt. 
2. Ridicați dispozitivul de ridicare a picioruşului. 
3. Îndepărtați picioruşul presor apăsând pârghia de 
eliberare a picioruşului presor spre dvs. 
4. Puneți picioruşul dorit cu știftul său direct sub fanta 
din suportul picioruşușului presor. 
5. Coborâți pârghia de ridicare a picioruşului presor și 
picioruşul presor se va fixa în loc. 
 
B. ÎNDEPĂRTAREA SUPORTULUI PICIORUŞULUI 
PRESOR 
Atunci când atașați picioruşele presoare care au 
propriul trunchi sau când curățați mașina, trebuie să 
scoateți suportul picioruşului presor. 
1. Scoateți picioruşul presor. 
2. Slăbiți șurubul picioruşului presor și scoateți 
suportul picioruşului presor. 
3. Pentru a repoziţiona suportul, trageți-l în sus până 
la capăt din partea inferioară a barei de presare. 
4. Strângeți șurubul. 
 

 



INSERAREA ACULUI  
 
Selectați un ac de tipul și dimensiunea potrivită pentru 
materialul care va fi cusut. 
 
 ATENȚIE: Pentru a preveni accidentele. 
Opriți alimentarea înainte de a scoate acul. 
 
1. Rotiți roata de mână spre dvs. până când acul este în 
punctul său cel mai înalt. 
2. Slăbiți șurubul de fixare a acului. 
3. Scoateți acul. 
4. Introduceți acul nou în clema cu acul cu partea plată 
spre spate și împingeți-l până la capăt. 
5. Strângeți șurubul de fixare a acului. 
a. Nu folosiți un ac îndoit sau teşit. 
Puneți acul pe o suprafață plană pentru a verifica dacă 
este drept. 
 
TABELUL PENTRU ŢESĂTURĂ, FIR ŞI AC  
Selectați dimensiunea firului și acului în conformitate cu țesătura care va fi cusută. Ace pentru 
marca SINGER sunt recomandate pentru această mașină. 

Tip de ţesătură Dimensiune fir Tip ac Dimensiune ac 

Subţire - georgette subțire, 
organdi, voile, tafta, mătase 
etc. 

Poliester universal, bumbac 
fin, mătase 

SINGER Style 2000 sau 
2020 

9/70-11/80 

Medie – ţesătură cadrilată, 
pique, in, bumbac, satin, reiat 
subțire, catifea 

Poliester universal, bumbac 
fin, matlasare  

SINGER Style 2000 sau 
2020 

11/80-14/90 

Groasă - gabardină, tweed, 
denim, reiat 

Fir poliester universal, cu 
rezistență mare, pentru 
cusătură decorativă 

SINGER Style 2000 sau 
2020 

14/90-16/100 

Stretch - tricotaj dublu, tricot, 
spandex, jerseu 

Poliester universal SINGER Style 2001 sau 
2045 

11 / 80-14 / 90 
Ace pentru țesături 
tricotate sau întinse 

Pulover, îmbrăcăminte de înot, 
tricotaj dublu, pulover 

Poliester universal SINGER Style 2001 sau 
2045 

14/90 
Ace pentru țesături 
tricotate sau întinse 

Piele Fir de poliester, cu rezistență 
mare, pentru cusătură 
decorativă 

2032 Piele  

 
 

 



CONECTAREA MAȘINII 
 
 PERICOL: Pentru a reduce riscul de electrocutare. 
Nu lăsați niciodată maşina nesupravegheată atunci când 
este conectat. Deconectați întotdeauna această mașină 
de la priza electrică imediat după utilizare și înainte de 
întreținere. 
 
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de arsuri, 
incendii, electrocutare sau rănirea persoanelor. 
Nu deconectați prin tragerea de cabluri. Pentru a 
deconecta, prindeţi ştecherul, nu cablul. 
1. Așezați mașina pe o masă stabilă. 
2. Conectați cablul de alimentare la mașină introducând 
ştecherul cu 2 găuri în cutia de borne. 
3. Conectați ştecherul de la cablul electric la priza 
electrică. 
4. Porniți întrerupătorul de alimentare. 
5. O lampă se va aprinde atunci când comutatorul este 
pornit. 
6. Pentru a vă deconecta, rotiți întrerupătorul de 
alimentare în poziția oprit (simbolul O), apoi scoateți 
ştecherul din priză. 
PENTRU UTILIZATORII DIN STATELE UNITE ȘI CANADA: 
INFORMAȚII PRIVND ŞTECHERUL POLARIZAT 
Acest aparat are un ştecher polarizat (o lamă mai lată decât cealaltă). Pentru a reduce riscul de 
electrocutare, acest ştecher este destinat să se încadreze într-o priză polarizată doar într-un 
singur sens. Dacă ştecherul nu se încadrează complet în priză, inversați-l. Dacă încă nu se 
potrivește, contactați un electrician calificat pentru a instala priza corespunzătoare. Nu 
modificați ştecherul în niciun fel. 
 
PEDALA DE CONTROL 
Utilizarea pedalei de control va permite controlul 
pornirii, opririi și vitezei cu ajutorul piciorului. 
Când pedala de control este conectată, butonul start / 
stop va fi dezactivat. (Vezi pagina 24.) 
1. Opriți întrerupătorul de alimentare. (simbol O) 
2. Împingeți fișa pedalei de control în mufa de pe 
mașină. 
3. Așezați pedala la picioarele dvs. 
4. Porniți întrerupătorul de alimentare. 
5. O lampă se va aprinde atunci când comutatorul este 
pornit. 

 

 



6. Cu cât apăsați mai tare pedala de control, cu atât mașina va coase mai repede. Mașina se va 
opri la eliberarea pedalei de control. 
 
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, electrocutare sau rănirea 
persoanelor. 
1. Opriți alimentarea atunci când conectați pedala de control la mașină. 
2. Manevrați cu atenție pedala de control și evitați să o scăpaţi pe podea. Asigurați-vă că nu 
așezați nimic deasupra. 
3. Folosiți numai pedala de control furnizată cu acest aparat. (Tip 4C-337B) 
 
FUNCȚIA FIECĂREI PIESE 
A. BUTON PORNIRE/OPRIRE 
Aparatul va începe să funcționeze la apăsarea 
butonului de pornire/oprire și se va opri atunci 
când este apăsat a doua oară. Mașina se va roti 
lent la începutul cusutului. 
Notă: Atunci când pedala de control este 
conectată, butonul de pornire / oprire va fi 
dezactivat. 
 
LAMPA DE PE MONITOR 
Lumina verde „APRINSĂ” 
Pregătită pentru a coase sau a bobina o suveică. 
Lumina Roșie „APRINSĂ” 
Picioruşul de presare nu este în poziție coborâtă sau 
maneta pentru butnoieră  nu este coborâtă. 
Dacă lumina roșie este aprinsă, mașina nu va porni nici măcar atunci când este apăsat butonul 
de pornire / oprire. 
Dacă firul superior nu este inserat, mașina se va opri. (Senzor pentru firul superior) 
 
B. BUTONUL DE COASERE INVERSĂ 
Mașina va continua să coasă în sens invers la viteză mică, în timp ce acest buton este apăsat și 
se va opri atunci când este eliberat acest buton. 
Notă: Când pedala de control este conectată, mașina va coase invers în timp ce este apăsat 
acest buton. Când este eliberat, mașina se va coase înainte. 
 
C. BUTONUL DE RIDICARE/COBORÂRE A ACULUI / ÎNCETINIRE 
Apăsând acest buton atunci când maşina este oprită, se va schimba poziția acului de jos în sus 
sau de sus în jos. 
În timp ce coaseți, apăsând acest buton, mașina va coase cu viteză lentă. Apăsând din nou acest 
buton, viteza va reveni. 
 
D. BUTON DE CONTROL AL VITEZEI 

 



Mașina va coase mai repede atunci când butonul este glisat la dreapta și mai lent când butonul 
este glisat la stânga. 
Notă:Când pedala de control este conectată, acest buton limitează viteza maximă. 
 
E. DISPOZITIV DE RIDICARE PENTRU PICIORUŞ  
Picioruşul presor este ridicat sau coborât cu această 
pârghie.  
Notă: Mașina nu va porni atunci când picioruşul presor 
este ridicat. (Cu excepția bobinării suveicii) 
 
F. BUTONUL CUŢITULUI PENTRU FIR 
Apăsați acest buton după coasere pentru a tăia firul 
superior și pe cel din suveică. 
Mașina va tăia ambele fire automat. 
 ATENŢIE 
1. Nu apăsați acest buton atunci când nu există țesătură 
în mașină sau nu este necesar să tăiați firele. Firul se 
poate încurca, rezultând pagube. 
2. Nu folosiți acest buton atunci când tăiați fir mai gros 
decât # 30, fir de nailon sau alte fire de specialitate. 
În acest caz, utilizați freza de fir (H). 
3. Nu folosiți butonul cuţitului de fir atunci când coaseți 
cu un ac dublu sau un ac de refecare. 
 
G. PÂRGHIA DISPOZITIVULUI DE ALIMENTARE 
Dinții de alimentare se proiectează prin placa acului, 
direct sub picioruşul presor. Funcția lor este aceea de a 
muta țesătura care se coase. Pârghia dispozitivului de 
alimentare controlează dinții de alimentare. 
Pentru cusut obișnuit, deplasați maneta spre dreapta. 
Acest lucru ridică dinții de alimentare la cea mai înaltă 
poziție. Pentru cele mai multe tipuri de cusături, 
maneta trebuie să fie în această poziție. Pentru ornare 
sau brodarea cu mișcare liberă sau ori de câte ori 
țesătura este deplasată manual, mutați maneta spre 
stânga pentru a coborî dinții de alimentare. 
 
Notă: 
După ce coaseți cu dinții de alimentare coborâți, împingeți maneta dispozitivului de alimentare 
înapoi spre dreapta pentru a relua coaserea cu dinții de alimentare angajați. Împingeți maneta 
spre dreapta și apoi rotiți roata de mână spre dvs o singură rotire completă. Acest lucru va 
reangaja dinții de alimentare. 
 
H. CUŢITUL DE FIR 

 



Folosiți acest cuţit dacă butonul pentru tăiere nu este utilizat. 
1. Ridicați picioruşul presor și aduceți țesătura și firele spre înapoi după coasere. 
2. Agățați firele de cuţitul de fir dinspre spate spre față. 
3. Trageți materialul și tăiați firele. 
 
I. CAPACUL SUPERIOR 
Pentru a deschide capacul superior, ridicați partea stângă a capacului. 
 
J. ROATA DE MÂNĂ 
Prin rotirea roții de mână, acul se va ridica sau va coborî. Ar trebui să rotiţi  întotdeauna roata 
de mână spre dvs. 
 

PANOUL DE CONTROL 
Când porniți alimentarea, mașina va selecta cusătura dreaptă și 
va indica informațiile despre cusătură pe ecranul LCD. 
 
A. ECRAN LCD 
Informațiile despre cusături sunt indicate pe acest afișaj. În 
conformitate cu modelul sau modul, informațiile vor fi 
schimbate. 
Dacă doriți să reglați contrastul LCD-ului, consultați pagina 30. 
 
B. TABELUL CU MODELELE DE CUSĂTURĂ 
Diagrama cu modelele de cusături este amplasată în interiorul 
capacului superior. 
Cusăturile și literele acestei mașini sunt indicate pe această 
diagramă. 
Sunt separate: cusăturile de utilitate și cusăturile programabile 
decorative și cu litere. 
 
C. BUTONUL CUSĂTURII DE UTILITATE 
Apăsând acest buton, puteți selecta un model de cusătură de 
utilitate. 
PENTRU SELECTAREA ȘI SETAREA CUSĂTURILOR DE UTILITATE, 
VEZI PAGINA 48. 
 
D. BUTONUL PENTRU CUSĂTURA DECORATIVĂ ȘI CU LITERE 
Prin apăsarea acestui buton, puteți selecta modele de cusături 
decorative și cu litere. 
Aceste modele și litere sunt combinate ușor prin selectarea 
fiecărui model. 
PENTRU SELECTAREA ŞI SETAREA CUSĂTURII DECORATIVE ȘI CU 
LITERE, VEZI PAGINA 86. 

 



E. BUTONELE DE FUNCȚIE 
Funcțiile acestor butoane sunt modificate după modelul și modul selectat al cusăturii. 
 
F. BUTON EDITARE 
Când selectați cusătură decorativă și cu litere, puteți modifica setarea fiecărui model apăsând 
acest buton. 
 
G. BUTOANELE DE DERULARE 
În timpul selectării modelului de cusături, 5 modele sau litere se vor derula în sus sau în jos 
apăsând aceste butoane. 
 
H. BUTOANE PENTRU CURSOR 
Când coaseţi cu modele decorative și cu litere, puteți verifica și edita modelele sau literele 
combinate apăsând aceste butoane. 
 

REGLAREA CONTRASTULUI LCD; OPRIREA 
BIP-ULUI SONOR 
Puteți regla contrastul ecranului LCD și puteți opri 
semnalul sonor urmând aceste proceduri. 
1. Opriți întrerupătorul de alimentare. 
2. Porniți întrerupătorul de alimentare în timp ce apăsați 
butonul Editare. 
Ecranul de reglare se va activa. 
3. Reglați contrastul și sunetul sonor după cum urmează. 
a. Pentru a opri semnalul, apăsați F2. 
Pentru a porni semnalul sonor, apăsați F3. 
b. Apăsați F4 sau F5 pentru a regla contrastul LCD-ului. 
4. Apăsați F1 pentru a trece în modul de informaţii despre 
cusături. 
 
Această funcție este păstrată până când le schimbați. 
 
Această funcție dezactivează doar un semnal sonor. Bipuri-le multiple nu se vor dezactiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FIXAREA SUVEICII 
Asigurați-vă că utilizați numai suveici din clasa 15 
SINGER la această maşină. 
 
A. SCOATEREA SUVEICII 
1. Trageți zăvorul capacului suveicii spre dreapta și 
îndepărtați capacul suveicii. 
2. Scoateţi suveica din mașină. 
 
B. FIXAREA MOSORULUI DE FIR PE AXUL PENTRU 
MOSOR 
1. Trageți capătul din stânga al axului pentru mosor  și 
aşezaţi mosorul de fir pe axul mosorului astfel încât 
firul să se desfășoare din fața mosorului. 
2. Puneţi capacul pe axul mosorului.  
a: inversaţi direcţia capacului mosorului în funcție de 
dimensiunea bobinei. 
b. Folosiți capacul mic de mosor atunci când folosiți 
firul încrucișat. Lăsați o mică deschidere între capac și 
mosor, așa cum este ilustrat. 
 
C. BOBINAREA SUVEICII 
1. Țineți firul în ambele mâini și agăţaţi firul de ghidul 
de la deschiderea din față. 
2. Aduceți firul spre spatele mașinii și treceți prin 
ghidajul firului de la stânga la dreapta. 
3. Aduceți firul la dreapta și treceți firul prin ghidajul 
firului din partea din spate. Treceți firul sub discul de 
tensiune în sens invers acelor de ceasornic, 
asigurându-vă că este tras cu ușurință între discuri. 
4. Introduceți firul prin gaura din suveică și așezați 
suveica pe axul de bobinare a suveicii. Împingeți 
suveica spre dreapta pentru a cupla dispozitivul de 
bobinare. 
Ecranul LCD va indica modul de înfășurare a suveicii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



5. Țineți capătul firului și porniți mașina apăsând butonul start / stop sau apăsând pedala de 
control. 
6. După ce bobina se învârte câteva rotiri, opriți mașina apăsând butonul de pornire / oprire sau 
eliberând pedala de control. Tăiați firul lângă gaură. 
7. Porniți mașina din nou. 
8. Înfășurarea suveicii se va opri automat atunci când suveica este plină. Eliberați pedala de 
control. 
9. Împingeți suveica și axul spre stânga. 
10. Scoateți suveica din ax și tăiați firul. 
 
D. INSERAREA SUVEICII 
1. Puneți suveica în suportul suveicii, astfel încât suveica 
să se întoarcă în sens invers acelor de ceasornic. 
 
2. Trageţi firul în crestătură (a) în timp ce țineți ușor 
bobina cu degetul. 
 
3. Trageți firul spre stânga și de-a lungul interiorului 
arcului (b) până când alunecă în crestătură (c) asigurându-
vă că firul nu alunecă din crestătură (a). 
 
4. Trageți firul aproximativ 10 cm. 
Puneţi  capacul suveicii. Setați tăbliţa din stânga în 
orificiul plăcii de ac și împingeți partea dreaptă a 
capacului suveicii în jos până când face clic în poziţia sa. 
 
Notă: Asigurați-vă că utilizați numai suveici SINGER Clasa 
15 în această maşină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INTRODUCEREA FIRULUI ÎN MAŞINĂ 
A. PREGĂTIRE PENTRU INTRODUCEREA FIRULUI  
1. RIDICAȚI PÂRGHIA PICIORUŞULUI PRESOR. Este foarte 
important să ridicați pârghia piciorușului presor înainte 
de a continua să introduceţi firul în mașină. 
2. Apăsați acul butonul sus / jos și setați acul în poziție 
sus. 
(Păstrați această poziție pentru a introduce firul prin 
ochiul acului.) 
B. FIXAREA MOSORULUI DE FIR PE AXUL PENTRU 
MOSOR   
1. Trageți capătul din stânga al axului pentru mosor și 
setați mosorul de fir pe axul mosorului astfel încât firul 
să se desfășoare din faţa mosorului. 
2. Setați capacul mosorului pe ax până în capăt. 
a. Inversați direcția capacului mosorului în funcție de dimensiunea bobinei. 
b. Folosiți capacul mic pentru mosor atunci când folosiți firul încrucișat. Lăsați o mică 
deschidere între capac și mosor, așa cum este ilustrat. 
Notă: 
Este foarte important să ridicați pârghia picioruşușului presor înainte de a itroduce firul în 
mașină. Dacă nu faceți acest lucru, va rezulta probabil o calitate slabă a cusăturii sau bucle de fir 
în exces pe partea inferioară a țesăturii. Ridicați întotdeauna pârghia piciorușului presor înainte 
de a începe să inseraţi firul în mașină. 
C. INSERAREA FIRULUI SUPERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1. Țineți firul în ambele mâini și treceți firul prin ghidul de la deschiderea din față. 
2. Aduceți firul înapoi și treceți prin fantă de la dreapta la stânga. 
3. Aduceți firul la stânga și trageți firul în jos spre dvs. de-a lungul fantei. 
4. Trageți firul în jurul virajului U, apoi aduceți-l înapoi în sus. 
5. Pentru a insera firul prin maneta de preluare, trageți firul în sus și readuceți firul înapoi în jos 
de la dreapta la stânga de-a lungul fantei. 
6. Trageți firul în jos de-a lungul fantei. 
7. Trageți firul prin ghidajul firului de la deschiderea din dreapta 
8. Treceți prin ochiul acului din față spre spate. Consultați pagina următoare pentru instrucțiuni 
despre utilizarea dispozitivului de introducere a firului în ac. 
 
D. INTRODUCEREA FIRULUI PRIN OCHIUL ACULUI 
ATENȚIE: Pentru a preveni accidentele. 
1. Țineți degetele departe de toate piesele mobile. 
În jurul acului este necesară o atenţie specială. 
2. Nu coborâți maneta dispozitivului de inserare a firului 
în timp ce mașina funcţionează. 
Notă: Dispozitivul de inserare a firului în ac  este utilizat 
pentru dimensiunile acului 11/80, 14/90 și 16/100. 
1. Coborâți picioruşul presor. 
2. Verificați dacă acul este ridicat. 
Dacă nu este, ridicați acul apăsând butonul de 
ridicare/coborâre. 
3. Coborâți încet dispozitivul de inserare a firului în ac  și 
trageți firul prin ghidajul firului (a) și trageți spre dreapta. 
4. Coborâți maneta până la capăt. Firul se va întoarce și 
știftul cârligului va trece prin ochiul acului. 
5. Trageți firul în ghid. 
6. Țineți firul liber și eliberați pârghia. 
Cârligul se va întoarce și va trece firul prin ochiul acului în 
timp ce va face o buclă. 
7. Trageți firul aproximativ 10 cm prin ochiul acului. 
 
E. SCOATEREA FIRULUI DIN SUVEICĂ  
1. Ridicați picioruşul presor. 
2. Țineți firul ușor și apăsați butonul de ridicare/Coborâre 
a acului  de două ori din poziția ridicată. 
Roata de mână va realiza o rotație completă. 
3. Trageți ușor firul superior. Firul suveicii va apărea într-o 
buclă. 
4. Trageți atât firul superior cât şi pe cel din bobină 
aproximativ 10 cm (4 inci) spre partea din spate a 
picioruşului presor. 
 

 



ÎNCEPEȚI SĂ COASEŢI 
 
Mașina va fi setată să realizeze cusături drepte atunci 
când comutatorul de alimentare este pornit. 
 
ATENȚIE: Pentru a preveni accidentele. 
În timp ce coaseţi, este necesară o atenţie deosebită în 
jurul acului. Mașina alimentează automat țesătura, nu 
trageţi sau împingeţi țesătura. 
 
A. ÎNCEPUTUL ȘI SFÂRȘITUL CUSĂTURII 
1. Verificați picioruşul presor (picioruşul presor 
universal). Consultați pagina 14 pentru schimbarea 
picioruşului presor. 
2. Puneți țesătura sub picioruşul presor și coborâți 
picioruşul presor. 
3. Țineți ușor ambele fire către spate, apoi apăsați 
butonul de pornire / oprire sau apăsați pedala de 
control. 
Continuați să țineți firele după ce coaseți câteva 
cusături. 
Ghidați ușor țesătura în timp ce coaseți. 
Puteți regla viteza de cusut glisând butonul de control 
al vitezei. 
De asemenea, puteți reduce viteza de cusut apăsând 
butonul de încetinire. 
4. Când ajungeți la capătul cusăturii, apăsați butonul 
de pornire / oprire pentru a opri coaserea sau eliberaţi 
pedala de control. 
5. Apăsați butonul de tăiere a firului. 
6. Ridicați pârghia picioruşului presor și scoateţi 
țesătura. 
 
Senzorul pentru firul superior 
Dacă firul superior este rupt sau lipsește, mașina se va opri automat. 
Reinseraţi firul superior și reluați cusutul. 
ATENŢIE 
1. Nu apăsați butonul de tăiere a firului atunci când nu există țesătură în mașină sau nu este 
necesar să tăiați firele. Firul se poate încurca, provocând pagube. 
2. Nu folosiți butonul de tăiere a firului atunci când tăiați fir mai gros de # 30, fir de nailon sau 
alte fire speciale. 
În acest caz, utilizați cuţitul pentru fir situat în partea stângă a mașinii. (Vezi pagina 26) 

 



3. Nu folosiți butonul de tăiere a firului atunci când coaseți cu un ac dublu sau cu un ac de 
refecare. 
 
B. CUSĂTURA INVERSĂ  
Cusăturile inverse sunt utilizate pentru întărirea 
capetelor cusăturilor. 
1. Așezați materialul în poziția în care trebuie făcută 
cusătura inversă și coborâți picioruşul presor. 
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru 
cusătura inversă. 
Coaseți 4-5 cusături în sens invers. 
3. Eliberați butonul pentru cusătura inversă și 
apăsați butonul start / stop (sau apăsați pedala de 
control). Mașina va trece la cusătura înainte. 
4. Când ajungeți la capătul cusăturii, apăsați și 
mențineți apăsat butonul pentru cusătura inversă și 
coaseți 4-5 ochiuri invers. 
Notă: 
Modelul nr. 3 și nr. 4 au cusătura inversă integrată. 
Consultați pagina 54 pentru a realiza aceste 
cusături. 
 
C. CUSĂTURA DE AUTO ÎNSĂILARE 
Puteți realiza cusături de însăilare la începutul și la 
sfârșitul cusăturii. 
Această funcție poate fi utilizată cu toate modelele 
de utilitate. 
1. Apăsați butonul de Funcţie (F2). 

Pe ecranul LCD va apărea marcajul „ ”. 
2. Începeți să coaseți. 
Mașina va coase automat cusăturile de însăilare și 
apoi va începe să coasă modelul selectat. 
3. Când ajungeți la capătul cusăturii, apăsați o 
singură dată butonul de coasere inversă. 
Mașina va coase cusăturile de însăilare și se va opri 
automat. 
4. Dacă doriți să anulați această funcție, apăsați din 
nou butonul F2. Marcajul de însăilare va dispărea. 
 
 
 
 
 

 



D. REALIZAREA COLŢURILOR 
1. Opriți mașina când ajungeți într-un colț. Mașina va opri 
acul în țesătură. 
2. Ridicați picioruşul presor. 
3. Folosiți acul ca pivot și rotiți țesătura. 
4. Coborâți picioruşul presor și reluați cusutul. 
 
E. COASEREA MATERIALELOR GROASE 
Când coaseți țesături grele sau groase, vârful picioruşului 
presor tinde să se ridice, ceea ce face dificilă începerea 
cusutului. Pentru a coase țesături grele sau groase: 
1. Ridicați picioruşul presor. 
2. Apăsați butonul de blocare amplasat în partea dreaptă a 
picioruşului universal și coborâți picioruşul. 
3. Coborâți acul în țesătură și începeți să coaseți. Deoarece 
balamaua este blocată în suportul picioruşușului presor, 
țesătura poate acum să se alimenteze fără probleme. 
a. Pârghia  tijei de presare poate fi ridicată cu un pas mai sus 
pentru a plasa cu ușurință materialele grele sub picioruşul 
presor. 
 
F. COASEREA PESTE ZONE SUPRAPUSE 
Ghidați țesătura cu mâna atunci când coaseți pe suprafețe 
suprapuse. 
 
G. LĂȚIMEA TIVULUI  
Liniile de ghidare de pe placa acului indică distanța față de 
poziţia acului central. 
Pentru a păstra lățimea cusăturii, ghidați marginea țesăturii 
aliniind această linie de ghidare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TENSIONAREA FIRULUI 
 
Această mașină ajustează automat tensiunea firului atunci 
când este selectat modelul. 
Cu toate acestea, puteți modifica tensiunea firului după cum 
urmează. 
1. Apăsați butonul funcției F5 direct sub marcajul de 
tensiune. 
Ecranul LCD se schimbă în modul de tensionare a firului. 
2. Pentru a crește tensiunea firului superior, apăsați butonul 
funcției F5 (+). 
Pentru a reduce tensiunea firului superior, apăsați butonul 
funcției F4 (-). 
Numărul tensiunii prestabilite este evidențiat. 

Marcajul  indică tensiunea absolută a firului. 
Prin apăsarea butonului funcției F3 (AUTO), tensiunea firului 
va reveni la valoarea presetată. 
Prin apăsarea butonului funcției F1, ecranul LCD va reveni la 
modul anterior (modul informaţii cusături). 
Când este selectat un alt model de cusătură, tensiunea firului 
va reveni la presetare. 
Puteți începe să coaseți în acest mod și să modificați 
tensiunea în timp ce coaseți. 
 
A. Tensiunea presetată a firului 
Firul superior și firul suveicii se vor bloca aproximativ în 
mijlocul țesăturii. 
B. Când tensiunea firului este crescută. 
Firul suveicii va apărea în partea superioară a țesăturii. 
C. Când tensiunea firului este scăzută. 
Firul superior va apărea în partea inferioară a țesăturii. 
D. Tensiunea firului (cu excepția cusăturii drepte) 
Tensiunea firului trebuie să fie setată la o tensiune ușor mai 
slabă decât cea pentru cusătura dreaptă. 
Firul superior ar trebui să apară ușor pe partea inferioară a 
țesăturii, de exemplu, atunci când realizaţi cusături 
decorative. 
E. Sugestii utile 
1. În cazul în care cusătura dvs. apare așa cum se arată în ilustrație, cusăturile din partea 
superioară a țesăturii sunt bune, dar partea inferioară pare foarte buclată, acesta este de obicei 
un indiciu că firul superior nu este inserat corect. Consultați pagina 36 pentru inserarea corectă 
a firului. 

 



2. Dacă după verificarea firului superior  firul suveicii apare în partea superioară, verificați 
suveica pentru a vedea dacă este fixată corect. Consultați pagina 34 pentru setarea corectă. 
 

SELECTAREA MODELULUI CUSĂTURII DE UTILITATE 
 
Cusăturile de utilitate sunt indicate în graficul de modele 
situat în interiorul capacului superior. 
Când porniți mașina, cusătura dreaptă va fi selectată 
automat. 
Selectați modelul de cusătură de utilitate după cum 
urmează. 
 
A. SELECTAREA MODELELOR DE CUSĂTURI DE 
UTILITATE 
1. Apăsați butonul de utilitate. Diagrama A1. 
Primele 5 modele vor fi indicate pe ecranul LCD. 
2. Apăsați butonul de derulare în jos, vor apărea 
următoarele 5 modele. Diagrama A2. 
Prin apăsarea butoanelor de derulare în sus sau în jos, 
puteți derula în sus sau în jos în etape de câte 5 modele. 
(Puteți derula, de asemenea, apăsând butonul de 
utilitate.) 
3. Pentru a selecta un model, apăsați butonul de funcţie 
direct sub modelul dorit. Diagrama A3. 
4. Când este selectat modelul, ecranul LCD va indica 
informațiile despre modelul selectat. Diagrama A4 
(modul informaţii despre cusături) 
a. Numărul și modelul cusăturii 
b. Picioruş presor recomandat 
c. Setare (Oglindă / inversare, Alungire) 
Dacă semnule de oglindă / inversare sau semnul de 
alungire nu apar în această zonă, modelul nu poate fi 
modificat. 
d. Funcția butonului funcțional 
F2 Cusătură de însăilare (vezi pagina 42) 
F3 Setare 
F4 Lățimea, lungimea cusăturii 
F5 Tensionarea firului (Vezi pagina anterioară) 
B. SETARE (Oglindă / inversare, alungire) 
1. Puteți modifica setările apăsând pe butonul funcțional 
(F3) direct sub pictograma de setare. 
2. Ecranul LCD se va schimba pentru a afișa modul de 
setare. 

 



i. Oglindă / inversare 
ii. Alungire 
iii. Ac dublu (vezi pagina 80) 
 

i. CUSĂTURĂ ÎN OGLINDĂ / INVERSĂ 
Puteți seta cusătura în oglindă sau cusătura inversă sau cusătura 
în oglindă / inversă. 
Apăsând butonul funcțional (F4) direct sub pictograma oglindă / 
inversare, cusătura se va răsuci de la stânga la dreapta sau din 
față spre înapoi. 
Pictograma de pe ecranul LCD indică cusătura selectată după 
cum urmează: 
a. Cusătura obişnuită (cusătură normală) 
b. Cusătura în oglindă (inversă spre stânga și dreapta) 
c. Cusătura inversă (inversă spre față și spate) 
d. Cusătura în oglindă și inversă 
 
ii. ALUNGIRE 
Unele modele pot fi alungite de până la 2 ori lungimea inițială. 
Puteți alungi modelul apăsând butonul funcțional (F5) direct sub 
pictograma alungire. 
a. Lungimea regulată 
b. alungita 
 
3. După aceste setări, apăsați butonul de revenire (F1). Ecranul 
LCD va indica modul anterior. (Modul de informaţii despre 
cusături) 
 
C. SETAREA LĂȚIMII ȘI LUNGIMII CUSĂTURII 
Mașina va seta lățimea și lungimea cusăturii potrivite pentru 
model. 
1. Puteți efectua modificări apăsând butonul funcțional (F4) 
direct sub marcajul de lățime și lungime. 
2. Ecranul LCD se va modifica pentru a afișa lățimea și lungimea 
cusăturii. 
Pentru o lățime mai mică, apăsați butonul funcțional F2 (-).  
Pentru lățime mai mare, apăsați butonul funcțional F3 (+). 
Pentru o lungime mai mică, apăsați butonul funcțional F4 (-). 
Pentru o lungime mai mare, apăsați butonul funcțional F5 (+). 
Lățimea și lungimea cusăturii prestabilite vor fi indicate ca număr evidențiat. 
Când apăsați butonul de revenire (F1), ecranul LCD va indica modul anterior (modul Informaţii 
despre cusături). 
a. Pentru modele de cusături drepte (nr. 1,2, 3, 4, 5, 7), butoanele pentru lățimea cusăturii vor 
schimba poziția acului. 

 



Pentru a muta acul spre stânga, apăsați butonul funcțional F2. Pentru a muta acul spre dreapta, 
apăsați butonul funcţional F3. 
 
Notă: Când nu sunt posibile modificări suplimentare de lățime sau lungime, mașina va emite 
mai multe bipuri sonore. Dacă pictogramele de lățime, lungime sau număr nu sunt indicate, 
modelul nu poate fi modificat. În timpul coaserii, se pot face ajustări ale modelelor. 
 
UNDE SĂ UTILIZAȚI FIECARE CUSĂTURĂ 
01. Cusătura dreaptă cu poziţia centrală a acului • Pentru 
cusături de tiv, pentru cusut de bază, coaserea 
fermoarului etc. 
02. Cusătura dreaptă cu poziţia acului spre stânga • 
Pentru cusături de tiv, cusături de bază etc. 
03. Cusătură dreaptă cu cusătură automată în sens invers 
cu acul în poziţie centrală 
04.  Cusătură dreaptă cu cusătură automată în sens invers 
cu acul în poziţie spre stânga 
05. Cusătură dreaptă elastică • Cusătură dreaptă de 
întărire 
06. Cusătură pentru țesături elastice 
07. Cusătură de matlasare cu aspect realizat de mână 
08. Cusătură în zigzag • Pentru surfilare, aplicaţii etc. 
09. Cusătuă ascunsă elastică 
10. Cusătură ascunsă 
11. Cusături multiple în zig-zag• Pentru cusut elastic, 
decorativ, reparat. 
12. Coaserea nasturilor 
13. Cusătură decorativă 
14. Surfilare 
15. Surfilarea țesăturii elastice, cusătură decorativă 
16. Cusătură ric-rac  
17. Cusătură dublă ric rac 
18. Cusătură pană 
19. Cusătură spin 
20-97. Cusături decorative și funcționale 
98. Buclă 
99. Bridă de întărire 
100. Peticire 
101. Butonieră cu bridă de întărire (îngustă) 
102. Butonieră cu bridă de întărire (lată) 
103. Butonieră cu gaură 
104. Butonieră cu gaură cu bandă transversală 
105. Butonieră cu gaură conică 
106. Butonieră cu capăt rotunjit (îngust) 

 



107. Butonieră cu capăt rotunjit (lat) 
108. Butonieră cu capăt rotunjit cu bandă transversală 
109. Butonieră cu ambele capete rotunjite 
110. Butonieră decorativă 
111. Butonieră  elastică 
112. Butonieră dantelată  
113. Butonieră cu întărire suplimentară 
 
Descrierea simbolurilor graficului: 

 Cusătură în oglindă posibilă  
Cusătură inversă posibilă 
Cusături în oglindă și inversă posibile 
 X2 Alungire posibilă 
 
 

CUSĂTURA DREAPTĂ 
Modelele de cusături drepte trebuie să fie selectate pentru a 
se potrivi tipului de țesătură cusută. 
Poziția acului spre  stânga (nr. 2) este cea mai potrivită pentru 
coaserea țesăturilor subţiri. 
Nr. 1. Poziția acului centrală 
Nr. 2. Poziția acului spre stânga 
Nr. 3. Acul central cu cusătură inversă încorporată 
Nr. 4. Acul spre stâng cu cusătură inversă încorporată 
 
Picioruş universal (A) 
A. cusătură dreaptă 
1. Poziționați materialul sub picioruşul presor și coborâți-l. 
2. Țineți firul superior și firul suveicii și începeți să coaseți. 
Puneți ușor mâna pe țesătură în timp ce coaseți. 
3. Când ajungeți la capătul cusăturii, opriți cusutul. 
4. Apăsați butonul pentru tăierea firului 
 
B. Cusătură dreaptă cu cusătură auto-blocată (model nr. 3, 4) 
1. Poziționați materialul sub picioruşul presor și coborâți-l. 
2. Țineți firul superior și firul suveicii și începeți să coaseți. 
Mașina va coase 4-5 ochiuri înainte și va coase 4-5 ochiuri înapoi 
și va continua să coasă înainte. 
3. Când ajungeți la capătul cusăturii, apăsați butonul pentru 
coasere inversă. 
Mașina va coase câteva cusături înapoi și va coase câteva 
cusături înainte și se va opri automat. 
4. Apăsați butonul pentru tăierea firului. 
 

 

 



CUSĂTURA ELASTICĂ 
 
Cusăturile elastice sunt puternice și flexibile și se vor 
întinde cu țesătura fără a se rupe. Adecvate pentru 
țesături tricotate, precum și pentru țesături durabile, 
precum denim. 
Nr. 5 Cusătură  dreaptă elastică 
Nr. 6 Cusătură pentru țesături elastice 
Nr. 16 Cusătură Ric-rac 
 
Picioruş universal (A) 
 
Vă recomandăm să utilizați un ac pentru țesături tricotate 
și sintetice pentru a preveni sărirea cusăturilor și ruperea 
firului.  
A. Jacheta   b. Pantaloni 
c. Geantă   d. Buzunar 
 
 
CUSĂTURĂ DE MATLASARE CU ASPECT REALIZAT MANUAL  
 
Nr. 7 Cusătură matlasată cu aspect manual 
 
Picioruş universal (A) 
 
Inseraţi în partea superioară a mașinii fir de cusut din 
nylon invizibil sau fir foarte subţire care se potrivește cu 
materialul de deasupra. 
Bobinaţi suveica cu fir având o culoare care contrastează 
cu culoarea țesăturii de deasupra. 
Măriți tensiunea firului superior. 
Când coaseți, firul suveicii va fi tras în partea superioară, 
iar cusătura va avea aspectul unei cusături manuale 
tradiționale de matlasare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CUSĂTURA ÎN ZIGZAG  
 
Mașina dvs. poate coase cusături în zig-zag de diferite 
lățimi și lungimi modificând setările lățimii şi lungimii 
cusăturii. 
 
Nr. 8 Cusătură în zigzag 
 
Picioruşul universal sau picioruşul pentru cusătura satin (A, 
B) 
 
Cusăturile în zigzag sunt foarte bune pentru cusutul 
aplicaţiilor și cusăturile decorative. 
 
CUSĂTURA SATIN 
Pentru a coase o cusătură satin, scurtați lungimea cusăturii 
și atașați picioruşul pentru cusătura satin. (B) 
 
Consultați pagina următoare pentru a folosi cusătura zig-
zag pentru surfilare. 
 
CUSĂTURA MULTIPLĂ ÎN ZIGZAG  
Folosită pentru cusut pe elastic și surfilare.  
Nr. 11 Cusătură multiplă  Zigzag  
 
Picioruş universal (A) 
 
A. Cusături elastic 
Trageți elasticul în fața și în spatele acului în timp ce 
coaseți. 
 
B. Cusături surfilare 
Folosit pentru țesături ușor de deşirat și tricotaje. 
Acul trebuie să cadă pe marginea extremă a țesăturii. 
Consultați pagina următoare pentru surfilare. 
 
CUSĂTURA CU BRAŢ LIBER 
Prin simpla îndepărtare a mesei extensibile, puteți accesa 
brațul liber, ceea ce face mai ușor coaserea în zone greu 
accesibile, cum ar fi tivurile pantalonilor și manșetele 
mânecilor. 
 
Notă: Consultați pagina 14 pentru demontarea mesei extensibile. 
 

 



SURFILARE – CUSĂTURĂ OVERLOCK 
 
Nr. 8, 11, 14, 15, 29 
 
Picioruş universal (A) 
 
Puneți țesătura astfel încât acul să cadă lângă 
marginea țesăturii când folosiți picioruşul universal. 
 
a. Nr. 8 (lățime = 5,0) este utilizată pentru prevenirea 
deşirării țesăturilor. 
b. Pentru o lățime mai îngustă în zig-zag (lățime = 2,0-
4,5). 
c. Folosiți nr. 11 atunci când coaseți țesături ușor de 
deşirat sau elastice. 
 
d-f.No. 14, 15, 29 poate surfila şi realiza cusături 
obișnuite în același timp. Prin urmare, este convenabil 
pentru coaserea  țesăturilor ușor de deşirat și elastice. 
 
Notă: 
Dacă doriți, tăiați excesul de țesătură după cusătură. 
 
Aveți grijă să nu tăiați firele în timp ce tăiați. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CUSĂTURA ASCUNSĂ 
Tivul este cusut fără să se vadă cusături pe partea 
dreaptă a țesăturii. 
 
Nr. 9 Tivit ascuns pentru țesături elastice. 
 
Nr. 10 Tivit ascuns pentru țesătură neelastice. 
 
Picioruşul pentru cusătura ascunsă (D) 
 
1. Îndoiți țesătura așa cum se arată în ilustrație. 
a. Ţesătura medie, groasă 
b. Țesătură subţire 
c. Dosul țesăturii 
d. Surfilare  
 
2. Ghidul (e) de pe picioruşul pentru cusătura ascunsă 
asigură alimentarea uniformă a țesăturii atunci când se 
realizează cusăturile ascunse. Ghidajul (e) este reglat 
prin rotirea șurubului de reglare (f). 
 
3. Așezați țesătura astfel încât cusăturile drepte (sau 
cusături mici în zig-zag) să fie pe marginea tivului 
proeminent, iar cusăturile mari în zig-zag să prindă 
doar un fir de pe marginea pliată (g). Dacă este 
necesar, rotiţi  șurubul (f) pentru a regla picioruşul 
astfel încât acul abia să atingă marginea pliată a 
țesăturii. 
 
4. Coborâți picioruşul presor și coaseți tivul, ghidând 
uniform materialul de-a lungul ghidului. 
 
5. Întoarceți materialul când ați terminat cusutul. 
 
c. Dosul țesăturii  
h. Faţa țesăturii 
 
Notă: Testați pe o bucată de țesătură similară proiectului dvs., astfel încât să puteți determina 
cea mai bună plasare a ghidului picioruşului. 
 
 
 
 
 

 



PETICIRE 
Creați o înfrumusețare interesantă a suprafeței prin 
coaserea unor cusăturilor decorative peste cusături. 
Încercați să amestecați mai multe tipuri de țesături 
pentru o varietate și mai mare. 
 
Nr. 1 
 
Picioruşul universal sau picioruşul din satin (A, B) 
 
1. Puneți două bucăți de țesătură pe părțile corecte și 
realizaţi o cusătură lungă dreaptă. 
 
2. Deschideţi cusătura. 
 
Nr. 18, 19 
 
3. Cu partea pe faţă a țesăturii orientată în sus, coaseți 
cusăturile decorative, asigurându-vă că acestea cad pe 
ambele părți ale cusăturii. 
 
APLICAŢII 
 
Nr. 22, 23  
Picioruş universal (A) 
 
1. Așezați aplicația pe țesătura de bază cu un adeziv 
temporar sau utilizând o țesătură adezivă. 
 
2. Coaseți cu partea pe faţă a cusăturii urmând marginea 
aplicației cât mai bine posibil. 
 
Când coaseți unghiuri sau curbe ascuțite 
Aduceți acul în poziția cea mai joasă și ridicați picioruşul presor. 
Folosiți acul ca şi pivot și rotiți țesătura. 
 
Notă: Aplicația poate fi realizată și cu o cusătură satin folosind picioruşul pentru cusătura  satin 
(p. 54). Ar putea fi util să amplasați un stabilizator de țesătură sub lucrarea dvs., ceea ce vă 
poate ajuta să preveniți eventualele încreţituri. 
 
 
 
 
 

 



INSERAREA FERMOARELOR  
INSERARE CENTRATĂ  
 
Nr. 1 cusătură dreaptă (poziția axului central)  
 
Picioruş pentru fermoar (E) 
 
ATENŢIE: Pentru a preveni accidentele. 
Picioruşul pentru fermoar trebuie utilizat numai pentru a 
coase doar cusăturile drepte cu acul în poziţie centrală nr 
1. Este posibil ca acul să atingă  picioruşul presor și să se 
rupă atunci când coaseți alte modele. 
 
1. Însăilaţi deschiderea fermoarului pe linia de cusătură 
a: cusătură dreaptă 
b: Sfârșitul deschiderii  
c: Însăilare 
d: Dosul țesăturii 
 
2. Deschideţi fermoarul 
Așezați fermoarul deschis cu fața în jos cu dinţii pe linia 
de coasere. Însăilaţi banda fermoarului. 
 
3. Atașați picioruşul pentru fermoar. 
Atașați partea stângă a știftului piciorușului presor la 
suportul piciorușului presor atunci când coaseți partea 
dreaptă a fermoarului, iar partea dreaptă a axului 
piciorușului presor la suport atunci când coaseți partea 
stângă a fermoarului. 
 
4. Cosând pe partea dreaptă a țesăturii, coaseţi partea 
stângă a fermoarului de jos în sus. 
 
5. Coaseţi peste partea inferioară și dreaptă a fermoarului. 
 
Scoateți firul însăilat și apăsați. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INSERAREA FERMOARELOR  
INSERARE SUPRAPUSĂ 
 
 Nr. 1 cusătură dreaptă (poziția axului central) 
 
 Picioruş pentru fermoar (E) 
 
ATENŢIE: Pentru a preveni accidentele. 
Picioruşul pentru fermoar trebuie utilizat numai pentru a 
coase doar cusăturile drepte cu acul în poziţie centrală nr 
1. Este posibil ca acul să atingă  picioruşul presor și să se 
rupă atunci când coaseți alte modele. 
 
1. Însăilaţi deschiderea fermoarului pe linia de cusătură 
a: cusătură dreaptă 
b: Sfârșitul deschiderii  
c: Însăilare 
d: Dosul țesăturii 
 
2. Îndoiți înapoi la spaţiul pentru cusătură din stânga. 
Întoarceți sub marginea de cusătură din dreapta pentru a 
forma un pliu de 3 mm (1/8 ”). 
 
3. Atașați picioruşul pentru fermoar. 
Atașați partea stângă a știftului piciorușului presor la 
suportul piciorușului presor atunci când coaseți partea 
dreaptă a fermoarului, iar partea dreaptă a axului 
piciorușului presor la suport atunci când coaseți partea 
stângă a fermoarului. 
 
4. Coaseți partea stângă a fermoarului de jos în sus. 
 
5. Întoarceţi partea de faţă a țesăturii cusute peste capătul inferior și partea de faţă a 
fermoarului. 
 
6. Opriți cusăturile cu acul jos în țesătură atunci când picioruşul pentru fermoar ajunge la 
cursorul fermoarului, la aproximativ 5 cm (2 ”) de la partea superioară a fermoarului. 
 
Pentru a coase în jurul agrafei fermoarului: 
(Diagrama A) 
1. Opriți cusutul înainte de a ajunge la cursorul fermoarului. 
2. Coborâți acul în material. 
3. Ridicați picioruşul presor și glisați înapoi cursorul fermoarului pentru a elibera picioruşul 
pentru fermoar. 

  



4. Coborâți picioruşul presor și continuați cusăturile. 
5. Scoateți cusăturile de însăilare. 
a. Cursorul  fermoarului 
 
COASEREA BUTONIEREI 
 
Selectați stilul butonierei pe care doriți să o coaseți. 
Această mașină poate coase 13 tipuri de butoniere. 
 
101. Butonieră cu bridă de întărire (îngustă) pentru ţesături 
subţiri spre medii 
102. Butonieră cu bridă de întărire (lată) pentru nasturi mari 
103. Butonieră cu gaură pentru ţesături groase 
104. Butonieră cu gaură cu bandă transversală întărită 
105. Butonieră cu gaură conică 
106. Butonieră cu capăt rotunjit (îngust) pentru ţesături 
subţiri spre medii 
107. Butonieră cu capăt rotunjit (lat) pentru nasturi mari 
108. Butonieră cu capăt rotunjit cu bandă transversală 
109. Butonieră cu ambele capete rotunjite 
110. Butonieră decorativă 
111. Butonieră  elastică 
112. Butonieră dantelată  
113. Butonieră cu întărire suplimentară 
 (Vezi pagina 74) 
 
Picioruşul pentru butonieră (F) 
 
Notă: 
Densitatea laturilor butonierei poate fi reglată cu controlul 
lungimii cusăturii. 
1. Marcați poziția și lungimea butonierei pe țesătură. 
2. Setați nasturele pe bază. 
Dacă nasturele nu se potrivește bine pe bază, reglați glisorul 
de  pe bază la diametrul nasturelui, plus grosimea nasturelui. 
a = Lungimea nasturelui + grosimea 
3. Treceți firul superior prin gaura picioruşului pentru 
butonieră și aduceți firul superior şi pe cel din suveică spre 
stânga. 
4. Poziționați țesătura sub picioruşul presor, astfel încât marcajul liniei centrale (b) să fie în 
centrul picioruşului pentru butonieră. 
Coborâți picioruşul în timp ce împingeți rama picioruşului pentru butonieră total  spre spate. 
 
Notă: 

 



Când coaseți țesături elastice, este recoandat să utilizați interfațarea pe partea din spate a 
țesăturii. 
5. Coborâți complet pârghia pentru butonieră. 
 
Notă: 
Mașina nu va începe să coasă dacă pârghia butonierei nu este coborâtă în mod corespunzător 
sau dacă rama picioruşului pentru butonieră nu este poziționată complet către spate. 
 
6. Țineți ușor firul superior și porniți mașina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Mașina va coase butoniera în ordinea după 
cum se arată și se va opri automat după coasere. 
8. Apăsați butonul de tăiere a firului şi ridicați 
picioruşul presor pentru a îndepărta țesătura. 
Pentru a coase deasupra aceleiaşi butoniere, 
ridicați picioruşul presor pentru a reveni la 
poziția inițială. 

 

 



9. Tăiați centrul butonierei având grijă să nu tăiați cusăturile de pe ambele părți. Folosiți un bold 
ca opritor. 
 
ATENȚIE: Pentru a preveni accidentele. 
Atunci când utilizați dispozitiv de tăiere a cusăturii, nu puneți degetul în calea cuţitului. 
 
 
BUTONIERA CU ÎNTĂRIRE SUPLIMENTARĂ 
O butonieră cu întărire suplimentară oferă o notă 
profesională articolelor vestimentare personalizate 
precum costume, paltoane și jachete. 
 
113. Butoniera cu întărire suplimentară 
 
Picioruşul pentru butonieră (F) 
 
1. Tăiați o bucată  de țesătură cu lăţime de 2,5 cm (1 
”), cu  1 cm (1/3”) mai lungă decât butoniera 
finalizată. 
 
Însăilaţi un petic astfel încât linia centrală a peticului 
să se alinieze marcajului liniei centrale a butonierei. 
a. Faţa țesăturii 
b. Dosul peticului  
2. Coborâți pârghia pentru butonieră și coaseţi 
butoniera (Vezi pagina anterioară) 
Mașina va coase butoniera în ordinea după cum se 
arată și se va opri automat după coasere. 
3. Apăsați butonul de tăiere a firului și ridicați 
picioruşul presor pentru a îndepărta țesătura. 
4. Tăiați cu grijă prin centrul găurii butonierei până la 
3 mm de la fiecare capăt. Tăiați în diagonală în fiecare 
colț, așa cum se arată. 
Scoateți firul însăilat. 
5. Trageți peticul prin deschizătură spre partea 
interioară. 
6. Întoarceţi țesătura și trageți peticul prin 
dreptunghiul găurii. 
Apăsați peticul. 
c. Dosul țesăturii 
d. Faţa peticului 
7. Întoarceţi peticul plasturele și apăsați marginea cusăturii laterale. 
8. Îndoiți fiecare parte a peticului pentru a forma pliuri care se întâlnesc în centrul găurii 
butonierei și acoperiți deschiderea. Apăsați peticul. 

 



9. Întoarceţi țesătura pe faţă și însăilaţi de-a lungul centrului fiecărui pliu. 
a. Faţa țesăturii 
 
10. Îndoiți țesătura și coase de-a lungul cusăturilor pe 
fiecare parte, la doar o lățime a acului faţă de linia de 
cusătură inițială. Scoateți firul însăilat. 
 
c. Dosul țesăturii 
 
11. Îndoiți țesătura de-a lungul capătului butonierei și 
coaseţi capetele triunghiulare pe linia originală de 
cusături. 
 
12. Apăsați și decupați peticul la 5 mm (3/16 ”) de 
cusătură. 
 
a. Faţa țesăturii 
c. Dosul țesăturii 
 
Notă: 
Când coaseți țesături mai slabe, întăriți zona butonierei. 
Tăiați un petic de interfață adezivă cu 3 cm (1 1/4 ”) mai 
lat și cu 2 cm (3/4”) mai lung decât gaura butonierei. 
Lipiţi pe dos la fiecare marcaj de butonieră. 
 
OCHI 
Acest model de cusătură este utilizat pentru realizarea 
găurilor de curea și a altor aplicații similare. 
 
98 Ochi 
 
Picioruş de cusătură satin (B) 
 
Puteți alege 3 dimensiuni de ocheţi modificând lungimea 
cusăturii. 
1. Puneți țesătura sub picioruşul presor și coborâți picioruşul presor. Porniți mașina. Mașina va 
coase ochiul și se va opri automat. 
2. Apăsați butonul de tăiere a firului și ridicați picioruşul presor. 
3. Faceți o gaură în centrul ochiului.  
 
Notă: 
Perforatorul de ochi nu este prevăzut cu această mașină. 
 
 

 



BRIDĂ DE OPRIRE AUTOMATĂ ŞI CÂRPIRE 
 
Puteţi coase bride de oprire automată şi puteţi să cârpiţi 
folosind picioruşul pentru butonieră. 
 
Nr. 99 Bridă de oprire, pentru a întări zonele care vor fi 
supuse încordării, cum ar fi colțurile de buzunar. 
Nr.100 Cârpire, reparație și alte aplicații. 
 
Picioruşul pentru butonieră (F) 
 
1. Reglați glisorul pe baza picioruşului pentru butonieră 
în funcție de lungimea bridei sau a cârpirii de efectuat. 
a = Lungimea bridei sau a cusăturii de cârpire 
 
2. Treceți firul superior prin gaura picioruşului pentru 
butonieră și aduceți firul superior şi pe cel din suveică 
spre  stânga. 
 
3. Poziționați țesătura sub picioruşul presor, astfel încât 
punctul de pornire să fie de partea aceasta. 
Coborâți picioruşul. 
 
b. Când coaseți brida pe marginea țesăturii groase, cum 
ar fi un buzunar, așezați un carton sau o bucată de 
țesătură de aceeași grosime lângă țesătură pentru a 
ajuta la menținerea picioruşului în echilibru în timp ce 
coaseți. 
 
4. Coborâți complet pârghia pentru butonieră. 
 
Notă: 
Mașina nu va începe să coasă dacă pârghia pentru butonieră nu este coborâtă corect sau dacă 
picioruşul pentru butonieră nu este poziționat corect. 
 
5. Țineți ușor firul superior și porniți mașina. 
 
6. Mașina va coase bridele sau cusătura pentru cârpire, așa cum este arătat. Mașina se va opri 
automat la terminarea modelului. 
 
7. Apăsați butonul tăietorului de fir și ridicați pârghia picioruşușului presor pentru a îndepărta 
țesătura. 
 
 

 



COASEREA PE NASTURI 
 
Nr. 12 
 
Picioruş universal 
 
1. Coborâți dinții de alimentare prin mutarea pârghiei 
de alimentare spre stânga. 
2. Atașați picioruşul universal. Puneți materialul și 
nasturele sub picioruşul presor și aliniați găurile 
nasturelui cu fanta picioruşului presor. 
3. Apăsați butonul de blocare (situat pe partea 
dreaptă a picioruşului universal) și apoi coborâți 
picioruşul pentru a menţine nasturele fixat pe 
material. 
4. Selectați cusătura pentru nasturi, # 12. Reglați 
lățimea cusăturii astfel încât acul să intre în gaura 
stângă a nasturelui. 
5. Rotiți roata de mână spre dvs. încet, astfel încât 
acul să intre în al doilea orificiu. Este posibil să fie 
nevoie să reglați din nou lățimea cusăturii pentru a vă 
asigura că acul trece prin găurile nasturelui. 
 
ATENȚIE: Pentru a preveni accidentele. 
Asigurați-vă că acul nu atinge nasturele în timpul 
coaserii. În caz contrar, acul se poate rupe. 
6. După ce vă asigurați că acul intră în ambele găuri 
ale nasturelui, apăsați butonul de pornire sau apăsaţi 
pedala de control și coaseți aproximativ 10 cusături la 
viteză lentă. 
7. Ridicați picioruşul presor și tăiați firele rămase la 
aproximativ 10 cm (4 ") lungime. 
8. Aduceți capetele firului în partea din spate a 
țesăturii folosind un ac de cusut manual. Legați firele 
pentru a fixa. 
9. Când s-a finalizat coaserea nasturilor, deplasați pârghia dispozitivului de alimentare spre 
dreapta. Pentru a reangaja dinții de alimentare, rotiți roata de mână spre dvs. o singură rotaţie 
completă. 
Notă: 
Pentru a coase un nasture cu 4 găuri, urmați procedura de mai sus pentru primele două găuri. 
Apoi ridicați ușor picioruşul presor și deplasați țesătura pentru a permite coaserea celorlalte 
două găuri, fie paralele, fie încrucișate peste primele două găuri. 
A. PICIOR DE NASTURE 
 

 



Nasturii de pe paltoane și jachete ar trebui să aibă un picior pentru a-i face să stea la distanţă 
de țesătură. Puneți un bold drept sau acul mașinii de cusut deasupra nasturelui între găuri. 
Coaseți peste bold sau ac. 
 
Pentru a crea un picior de nasture, trageți firul în partea din spate a nasturelui și înfășurați firul 
în jurul cusăturilor. Legați bine capetele de fir. 
 
MODEL DECORATIV CONTINUU 
 
 
Utilizați picioruşul de cusătură satin pentru modele 
de cusături decorative continue. 
 
Acest picioruş are o canelură pe partea inferioară 
care permite trecerea liberă a cusăturilor dense. 
  
Nr. 18-97 
 
Picioruş de cusătură satin 
 
Pentru a personaliza modelul de cusătură decorativ 
continuu, puteți ajusta lungimea și lățimea 
modelului. 
 
Experimentați cu resturi de țesătură până când 
atingeți lungimea și lățimea dorite. 
 
A. COASEREA ŢESĂTURILOR SUBŢIRI 
 
Atunci când coaseți țesături subţiri, este recomandat să utilizați un stabilizator pe partea din 
spate a țesăturii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CUSĂTURA CU DOUĂ ACE  
 
Efecte interesante pot fi produse prin coaserea 
cusăturilor decorative folosind un ac dublu. Încercați să 
utilizați două culori diferite de fir pentru și mai multă 
varietate. Faceți întotdeauna mai întâi o probă de 
testare pentru a vă ajuta să stabiliţi cele mai bune setări 
pentru cusătura dvs. 
 
Toate modelele, cu excepția nr. 98-113, pot fi cusute cu 
un ac dublu. 
 
Picioruşul universal sau picioruşul satin (A, B) 
 
Notă: 
Nu este prevăzut un ac dublu pentru această mașină. 
Contactați distribuitorul SINGER autorizat sau vizitați 
singer.com pentru informații despre cumpărarea acelor 
duble. 
 
ATENȚIE: Pentru a preveni accidentele. 
A. Utilizați numai ace duble marca SINGER pentru 
această mașină. 
b. Dispozitivul de inserare a firului în ac nu poate fi 
utilizat. Înfilați fiecare ac manual. 
 
1. Scoateți acul și introduceți acul dublu. 
2. Introduceți firul prin primul ac ca de obicei, urmând 
ruta de inserare a firului. 
3. Introduceți firul prin ochiul acului stâng cu mâna din 
față spre spate. 
4. Împingeți axul auxiliar pentru mosor cu șaiba din pâslă 
în gaură. 
5. Așezați al doilea mosor de fir și treceți firul prin ghidaj și inseraţi firul la fel ca la primul. 
6. Pentru rezultate mai bune de cusut, nu așezați firul în ghidajul firului din bara  acului. 
Inseraţi firul prin ochiul acului drept cu mâna din față spre spate. 
7. Apăsați butonul de setare (F3). (Mod de setare) 
8. Apăsați butonul pentru ac dublu (F2). Marcajul acului dublu va fi evidențiat, iar lățimea 
cusăturii va fi redusă automat. (Modul acului dublu) 
 
ATENȚIE: Pentru a preveni accidentele. 
Dacă nu ați comutat la modul cu ac dublu, acul poate lovi placa acului și se poate rupe. 
 

 



9. Apăsați butonul de revenire (F1). (Mod de informaţii despre cusături) Ecranul LCD va indica 
marcajul acului dublu. 
10. Testați întotdeauna coaserea cusăturii selectate. 
11. Realizaţi cusăturile. 
Modul pentru acul dublu va rămâne până când apăsați din nou butonul pentru acul dublu sau 
opriți mașina. 
 
Notă: 
Cusutul cu ac dublu poate fi utilizat cu modele de cusături decorative și cusături de litere prin 
apăsarea butonului pentru ac dublu. Pictograma acului dublu va apărea pe ecranul LCD. (Vezi 
pagina 90.) 
 
REALIZAREA CUSĂTURILOR DECORATIVE ŞI CU LITERE  
PROGRAMABILE  
Puteți combina cusături decorative și cu litere într-o 
secvență selectând fiecare model. 
 
A. SELECTAREA CUSĂTURII DECORATIVE ȘI CU LITERE 
(modul de selectare) 
1. Apăsați butonul de cusătură decorativă și literă. 
Primele 5 tipuri de modele decorative vor fi indicate pe 
linia inferioară a ecranului LCD. 
2. Prin apăsarea butonului pentru cusătura decorativă și 
cu litere, selectarea grupului se va modifica după cum 
apare mai jos. 
a. Cusături decorative 
b. Font tip bloc 
c. Font tip artistic 
d. Font tip italic 
e. Font tip contur 
f. Font chirilic 
3. După ce selectați grupul, apăsați butonul de derulare 
în jos. Următoarele 5 tipare ale grupului selectat vor 
apărea. 
Prin apăsarea butoanelor de derulare în sus sau în jos, 
puteți derula în sus sau în jos în etape de câte 5 modele. 
4. Pentru a selecta un model, apăsați butonul funcțional 
direct sub modelul indicat. 
Modelul selectat va fi indicat în partea stângă sus a 
ecranului LCD. 
5. Folosind aceeași procedură, selectați următoarele 
modele. 
Modelele vor apărea în partea de sus a ecranului LCD în 
ordinea selectată. 

 



6. Pe măsură ce tiparele selectate în zona indicatoare, dispar de pe ecran, le puteți verifica 
apăsând butoanele cursorului. (Vezi pagina următoare) 
Notă: 
Mașina poate memora maximum 60 de modele. 
Puteți combina cusătura de bridă (model nr. 34). Aceasta 
este folosită pentru cusutul unei singure combinații de 
modele. (Vezi pagina 94) 
 
B. MUTAREA CURSORULUI 
Pot fi adăugate modele suplimentare la sfârșitul unui șir  
de modele combinate. Mutați cursorul „I” spre dreapta, 
urmând șirul de tipare și apoi selectați noi modele. 
Apăsând butoanele cursorului, cursorul se va deplasa spre 
stânga sau spre dreapta. Poziția cursorului va fi 
evidențiată. 
a. Apăsați butonul stâng al cursorului”<” și cursorul se va 
muta spre stânga. 
b. Apăsând butonul cursorului spre dreapta ”>”, cursorul 
se va deplasa spre dreapta. 
Cursorul este utilizat pentru a verifica modelele  
selectate, pentru a insera modele, pentru a șterge 
modele sau pentru a edita fiecare model după cum este 
descris mai jos. 
Dacă setările modelului evidențiat pot fi modificate, acest 
lucru va fi notat în linia centrală a ecranului LCD. 
 
C. PENTRU VERIFICAREA MODELELO SELECȚIONATE 
Pe măsură ce lungimea șirului va crește, modelele vor 
dispărea din vedere. 
Puteți verifica modelele mutând cursorul spre stânga. 
 
D. MODUL DE INSERARE 
1. Mașina va introduce un model în stânga literei sau 
modelului evidențiat. 
2. Utilizând butoanele cursorului, mutați cursorul pentru 
a evidenția modelul chiar înainte de poziția dorită pentru 
noul model. Selectați modelul. 
 
E. PENTRU A ȘTERGE MODELUL 
1. Mutați cursorul la modelul pe care doriți să îl ștergeți. 
2. Apăsați butonul Editare. Ecranul LCD va trece la modul de editare. 
a. Când cursorul se află în partea dreaptă, mașina va schimba chiar înainte de model. 
3. Apăsați rapid butonul Șterge (F2) (mai puțin de 0,5 sec.). Mașina va șterge modelul și cursorul 
va trece la modelul următor. 

 



4. Dacă doriți să ștergeți toate modelele, apăsați și mențineți apăsat butonul de ștergere (F2) 
(peste 0,5 sec.). Mașina va șterge toate modelele selectate și va reveni la modul de selecție. 
5. După ștergere, apăsați butonul de revenire (F1) sau butonul Editare. Mașina va reveni la 
modul de selecție. 
 
F. EDITAREA FIECĂRUI MODEL 
Puteți modifica setările și lățimea / lungimea cusăturii 
modelelor de cusături. 
Puteți modifica, de asemenea, tensiunea firului pentru 
modelele selectate. 
1. Apăsați butonul Editare. 
Ecranul LCD va trece la modul de editare. 
2. Pe măsură ce schimbați cursorul, setarea fiecărui 
model va fi indicată. 
3. Prin apăsarea fiecărui buton funcțional, puteți edita ca 
mai jos a-d. 
4. După ce ați finalizat editarea, apăsați butonul de 
revenire (F1) sau butonul Editare. 
Mașina va reveni la modul de selectare. 
 
Notă: 
Cusăturile cu litere nu pot modifica lățimea / lungimea și 
setările cusăturii (Oglindă / inversă și alungire). 
a. Ștergerea (Vezi pagina anterioară.) 
b. Setarea 
1. Puteți face setări de modificare apăsând butonul 
funcțional (F3) direct sub pictograma de setare. 
2. Ecranul LCD se va schimba pentru a afișa modul de 
setare. 
i. Oglindă / inversă  ii. Alungire 
iii. Ac dublu 
i Oglindă / Cusătură inversă  
Apăsați butonul funcțional (F4) direct sub pictograma 
oglindă / cusătură inversă, iar cusătura se va schimba 
alternativ sau în rotație. 
Descrierile pictogramelor oglindă / cusătură inversă 
sunt mai jos. 
i-1. Cusătură obişnuită (cusătură normală)  
i-2. Cusătură oglindă (se întoarce de la stânga la 
dreapta)  
i-3. Cusătură inversă (față și spate invers)  
i-4. Oglindă și cusătură inversă, modelul va răsuci de la 
stânga la dreapta și din față spre spate. 
Dacă simbolul nu este indicat, modelul său nu se poate schimba (oglindă / cusătură inversă). 

 



ii. Alungire 
Apăsând butonul funcțional (F5) direct sub semnul de alungire, cusătura se va alungi în cinci 
dimensiuni diferite. (Ii.1-II.5) 
Dacă simbolul nu este indicat, modelul său nu se poate alungi. 
iii Ac dublu 
Apăsați acest buton (F2) când coaseți cu ac dublu. Semnul de ac dublu va fi evidențiat. (Vezi 
pagina 84) 
3. Apăsând butonul Revenire (F1), maşina va reveni la modul de editare. 
Prin apăsarea butonului EDIT, mașina va reveni la modul de selectare. 
 
c. Setarea lățimii și lungimii cusăturii 
Mașina va pre-seta lăţimea și lungimea cusăturii potrivite 
pentru model. 
1. Puteți efectua modificări apăsând butonul funcțional (F4) 
direct sub marcajul de lățime și lungime. 
2. Pentru lățime mai mică, apăsați butonul funcțional F2 (-). 
Pentru lățime mai mare, apăsați butonul funcțional F3 (+). 
Pentru o lungime mai mică, apăsați butonul funcțional F4 (-). 
Pentru o lungime mai mare, apăsați butonul funcțional F5 (+). 
Lățimea și lungimea cusăturii prestabilite vor fi indicate ca 
număr evidențiat. 
Puteți schimba lățimea și lungimea altor modele schimbând 
poziția cursorului. 
Prin apăsarea butonului de revenire (F1), mașina va reveni la 
modul de editare. 
Prin apăsarea butonului EDIT, mașina va reveni la modul de 
selectare. 
 
d. Setarea tensiunii firului 
Apăsând butonul funcțional (F5) direct sub marcajul de 
tensiune, ecranul LCD va indica modul de tensiune. 
Această setare va modifica tensiunea firului pentru toate 
modelele combinate. 
Pentru a crește tensiunea firului superior, apăsați butonul 
funcțional F5 (+). 
Pentru a reduce tensiunea firului superior, apăsați butonul 
funcțional F4 (-). 
Numărul tensiunii prestabilite este evidențiat. 
Prin apăsarea butonului funcției F3 (AUTO), tensiunea firului 
va reveni la presetare. 
Prin apăsarea butonului de revenire (F1), mașina va reveni la 
modul de editare. 
Prin apăsarea butonului EDIT, mașina va reveni la modul de 
selectare. 

 



G.REAMINTIREA MODELELOR SELECTATE  
 
Dacă schimbați modelul în cusătură de utilitate, mașina va păstra combinația de modele până 
când aparatul este oprit. 
Pentru a reaminti aceste modele, apăsați butonul de cusătură decorativă și cu litere. Mașina va 
reaminti modelele selectate. 
(Tensiunea firului va reveni la presetare.) 
Pentru a șterge toate modelele, apăsați butonul EDITARE și apăsați butonul Ștergere (F2) 
pentru o lungă perioadă de timp. (Vezi pagina 88) 
 
H. COASEREA MODELELOR SELECTATE 
A. Cusătură unică  
Puteți combina cusătura de bridă selectând modelul nr. 
34. 
Atunci când ați combinat cusatura de bridă sau cusătura 
de litere la sfârșitul modelului, mașina se va opri automat 
după coaserea modelelor selectate. 
 
b. Repetați coaserea 
Combinația de model va coase în mod repetat fără a 
combina cusătura de bridă de la sfârșitul secvenței de 
model. 
 
COASERE 
1. Atașați picioruşul de cusătură satin atunci când coaseți 
cusături decorative și cu litere. 
2. Mașina va începe să coasă din modelul evidențiat. 
Trebuie să schimbați cursorul pe modelul în care doriți să 
începeți să coaseți. 
(Când cursorul cu semnul „I” este indicat în partea 
dreaptă a modelelor selectate, mașina va porni de la 
primul model.) 
3. Coborâți picioruşul presor și începeți să coaseți. Mașina 
va indica modelul de cusut în partea stângă sus a LCD-
ului. 
 
I. PENTRU A COASE MODELUL DE LA ÎNCEPUT 
a. Când încetați să coaseți la mijlocul modelelor selectate, 
ecranul LCD va indica setarea modelului de cusut și 

marcajul săgeată „ ” pe a doua linie. 
Acest semn înseamnă că a fost întreruptă coaserea. 
Puteți continua să coaseţi  pornind mașina din nou. 
 

 



b. Când ați încetat să coaseți la mijlocul modelelor selectate și dacă ați ridicat pârghia 

picioruşului presor, marcajul săgeată se va schimba în  
În acest moment, când începeți să coaseți din nou, mașina va coase de la începutul modelului 
întrerupt. 
c. Dacă doriți să coaseți de la începutul tuturor modelelor, mutaţi cursorul folosind butoanele 
cursorului. (Pictograma săgeată va dispărea) 
 
GRAFICUL CUSĂTURILOR DECORATIVE ŞI CU LITERE 
Modelele decorative cu caractere aldine sunt o unitate a modelului de cusături. 
Descrierea simbolurilor graficului: 

 Cusătură în oglindă inclusă  
Cusătură inversă inclusă 
Cusături în oglindă și inversă inclusE 

                X5 Alungire inclusă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTAREA ECHILIBRULUI CUSĂTURILOR 
 
În funcție de tipul de țesătură pe care o coaseți, poate fi 
necesar să ajustați echilibrul cusăturilor. 
Reglarea este necesară în cazul în care cusatura decorativă sau 
cu litere este deformată. 
Rotiți șurubul care este situat în partea de jos a mașinii în orice 
direcție, după cum este necesar. 
MODELUL DE CUSĂTURĂ DECORATIVĂ   
1. Dacă modelele sunt deformate ca în ilustrație (a), rotiți 
șurubul în direcția simbolului (+). 

  

 

 

 



2. Dacă modelele sunt deformate ca în  ilustrație (b), rotiți șurubul în direcția simbolului (-). 
 
MODELUL DE CUSĂTURĂ CU LITERE 
1. Dacă modelele sunt deformate ca în ilustrație (c), rotiți șurubul în direcția simbolului (+). 
2. Dacă modelele sunt deformate ca în ilustrație (d), rotiți șurubul în direcția simbolului (-). 
 

ÎNTREȚINERE 
PERICOL: Pentru a reduce riscul de electrocutare. 
Deconectați ştecherul de alimentare de la priza electrică 
înainte de a efectua orice întreținere. 
 
CURĂȚARE 
Dacă în cârlig se acumulează scame și bucăți de fir, 
acest lucru va împiedica buna funcționare a mașinii. 
Verificați în mod regulat și curățați mecanismul de 
coasere, după cum este necesar. 
 
A. Suport suveică 
Scoateți capacul suveicii și suveica. 
Curățați suportul suveicii cu o perie. 
 
B. Cursa cârligului și dinți de alimentare 
1. Scoateți acul, picioruşul presor și suportul. Scoateți 
capacul suveicii și suveica. Scoateți șuruburile care țin 
placa acului. 
2. Scoateți placa acului ridicând partea dreaptă a plăcii. 
3. Ridicați suportul suveicii și scoateți-l. 
ATENȚIE: Pentru a preveni accidentele. 
Nu atingeți unitatea de tăiere a firului (a). Cuțitul ascuţit 
este prevăzut în interior. 
4. Curățați cursa cârligului, dinții de alimentare și 
suportul bobinei cu o perie. De asemenea, curățați-le, 
folosind o cârpă moale și uscată. 
5. Repoziţionaţi suportul suveicii în cursa cârligului, 
astfel încât vârful (b) să se potrivească cu opritorul (c), 
după cum se arată. 
6. Repoziţionaţi placa acului introducând cârligul în 
mașină. Înlocuiți șuruburile și strângeți-le. 
 
Notă: 
* O lampă LED este utilizată pentru a ilumina zona de coasere. Nu necesită înlocuire. În cazul 
puţin probabil în care aceasta nu se aprinde, contactaţi centrul dvs. de service autorizat SINGER. 
* Nu este nevoie să lubrifiaţi această mașină. 

 



MESAJE PE ECRANUL LCD 
 
1. Bobinarea suveicii. 
 
2. Coborâți pârghia pentru butonieră. 
 
3. După coaserea butonierei, ridicați pârghia 
picioruşului presor și setați cadrul picioruşului pentru 
butonieră în poziția de pornire. 
 
4. Eliberați pedala de control. 
 
5. Coborâți picioruşul presor. 
 
6. Memoria mașinii este plină. 
 
7. Selectați un model. 
 
8. Eliberați butonul pentru cusătura inversă. 
 
9. Eliberați butonul de pornire / oprire. 
 
10. Reinseraţi  firul superior pe maşină. 
 
11. Pedala de control este conectată. 
 
12. Eliberați butonul pentru urcarea/coborârea / 
încetinirea acului. 
 
13. Eliberați butonul de tăiere a firului. 
 
14. Opriți întrerupătorul de alimentare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INDICII UTILE 

PROBLEMĂ CAUZĂ REMEDIERE Pagină 

Firul superior se rupe Firul nu este inserat corect în maşină. 
Fir încurcat în jurul bobinei. 
Ac inserat incorect. 
Tensiunea firului este prea mare. 
Fire de dimensiuni incorecte sau de 
calitate slabă 

Reinseraţi firul  
Scoateți firul încurcat. 
Reintroduceți acul. 
Reajustați tensiunea firului. 
Alegeți firul corect. 

36 
34 
20 
46 
20 

Firul inferior se rupe Firul nu este inserat corect în suveică. 
Suveica nu este uniformă sau este 
prea plină. 
Murdărie sau scame pe suportul 
suveicii. 

Reinseraţi firul  în suveică. 
Reînşiraţi  suveica. 
Curățați suportul. 

34 
32 

 98 

 Ac inserat incorect. 
Ac îndoit sau teşit. 
Mărimea incorectă a acului.  
(pentru materialul textil elastic) 

Reintroduceți acul. 
Introduceți un ac nou. 
Alegeți acul de mărime 
corectă pentru țesătură. 
(folosiți ac pentru ţesături 
elastice) 

20 

Maşina sare cusături 20 

 20 

 Firul nu este inserat corect în maşină. 
Firul nu este inserat corect în suveică. 
Ac teşit. 
Tensiunea firului este prea mare. 

Reinseraţi firul  
Reinseraţi firul pe suveică  
Introduceți un ac nou.                                                                                                                                                                                  
Reajustați tensiunea firului. 

36 
Ţesătura face cute 34 
 20 
 46 

Mașina face cusături 
sau bucle slabe 

Firul nu este inserat corect în suveică. 
Firul nu este inserat corect în maşină. 
Tensiunea nu este ajustată corect. 

Reinseraţi firul în suveică. 
Reinseraţi firul  pe maşină 
Reajustați tensiunea firului. 

34 
36 
46 

Modelul cusăturii 
este deformat 

Picioruşul de presare nu este potrivit 
pentru model. 
Tensiunea firului nu este echilibrată. 
Cusătura nu este echilibrată. 

Atașați picioruşul corect. 
Reglați tensiunea firului. 
Reglați echilibrul 
cusăturilor. 

54- 

 46 
 96 

Dispozitivul de 
inserare a firului nu 
introduce firul prin 
ochiul acului 

Acul nu este ridicat. 
Acul inserat incorect. 
Acul îndoit. 

Ridicați acul. 
Reintroduceți acul. 
Introduceți ac nou. 

24 
20 
20 

Maşina nu se 
alimentează 
corespunzător 

Dinții de alimentare sunt coborâți. 
Lungimea cusăturii nu este potrivită 
pentru țesătură. 
Scamă și praf acumulate în jurul 
dinților de alimentare. 

Ridicați dinții de alimentare 
Reglați lungimea cusăturii. 
Curățați zona dinților de 
alimentare. 

26 

50 
98 

  Material încreţit în timp ce coaseți. Nu trageți țesătura. 40 



 Acul se lovește de picioruşul presor. 
Acul inserat incorect. 
Acul sau firul de dimensiuni incorecte 
pentru materialul cusut. 

Selectați picioruşul și 
modelul corect. 
Reintroduceți acul. 
Alegeți acul și firul de 
mărime corectă. 

54- 

Acul se rupe 20 

 20 

Maşina funcţionează 
cu greutate  

Murdărie sau scame acumulate în 
cursa cârligului și dinţii de alimentare. 

Scoateți placa acului și 
suportul suveicii și curățați 
cursa cârligului și dinții de 
alimentare. 

98                                                                                                                                                                                        

  

 Cablul nu este conectat la priza 
electrică. 
Comutatorul de alimentare nu este 
pornit. 
Axul dispozitivului de  bobinare  a 
suveicii este împins spre dreapta. 
Picioruşul presor nu este coborât. 
Modul cusăturii pentru butoniere; 
* Pârghia pentru butonieră nu este 
coborâtă complet. 
* Picioruşul pentru butonieră nu este 
atașat. 

Introduceți complet 
ştecherul în priză. 
Porniți comutatorul. 
Împingeți axul spre stânga.                                                                                                                                                                                                                                       
Coborâți picioruşul. 
Coborâți pârghia pentru 
butonieră. 
Atașați picioruşul pentru 
butonieră. 

22 
 22 
Maşina nu 
funcţionează 

32 

 24 
 70 
 70 

 


