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14HD854 

PREFAŢĂ 

Vă mulţumim că aţi cumpărat această maşină overloc. Această maşină, destinată utilizării casnice, vă va oferi o performanţă 

de cusut excelentă, de la ţesături uşoare până la cele groase (de la batist la denim). Vă rugăm să consultaţi acest manual 

pentru o utilizare corespunzătoare şi o întreţinere optimă. Pentru a obţine cele mai bune rezultate de la maşina dvs. de cusut 

overloc, citiţi în întregime ghidul utilizatorului înainte de a începe să utilizaţi maşina. Apoi familiarizaţi-vă cu maşina de cusut 

urmând îndrumările din manualul de utilizare pagină cu pagină. 

Pentru ca dvs. să puteţi beneficia întotdeauna de cele mai moderne capabilităţi ale maşinii overloc, producătorul îşi rezervă 

dreptul de a modifica aspectul, proiectul sau accesoriile acestei maşini de cusut overloc, când consideră necesar, fără 

notificare prealabilă şi fără nicio obligaţie. 

Pentru regiunile din Europa: 

Această maşină de cusut overloc SINGER a fost testată conform normelor europene şi respectă 

cerinţele privind siguranţa electrică, interferenţele radio şi imunitatea electromagnetică. 

 

Conformitatea este dovedită prin marcajul  

 

 

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANŢĂ 

 
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau agentul său de 
service sau de către o altă persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele. 

 Acest aparat nu este conceput spre a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau 

mentale reduse sau care nu au experienţa şi cunoştinţele necesare, în afară de cazul în care sunt supravegheaţi 

sau primesc instrucţiuni cu privire la utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă pentru siguranţa lor. 

 Copiii mici trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. 

 Opriţi maşina sau scoateţi-o din priză când o lăsaţi nesupravegheată. 

 Înainte de a efectua operaţii de service la maşină, scoateţi-o din priză. 
 Dacă este deteriorat sistemul de iluminat, trebuie înlocuit de către un agent autorizat. 

Eliminarea corectă a acestui produs 

Acest marcaj indică faptul că pe teritoriul Uniunii Europene acest produs nu trebuie eliminat împreună cu 
alte deşeuri menajere. Pentru a preveni un potenţial impact negativ asupra mediului sau sănătăţii 
oamenilor ca urmare a eliminării necontrolate a deşeurilor, reciclaţi aparatul în mod responsabil pentru a 
promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul uzat, vă rugăm să 
utilizaţi sistemele de returnare şi colectare sau să luaţi legătura cu magazinul de retail de unde aţi 
cumpărat produsul. Aceştia pot prelua produsul pentru a fi reciclat în condiţii de siguranţă pentru mediu. 

Reprezentant autorizat - CE 

VSM Group AB, SVP Worldwide 
Drottninggatan 2, SE-56184, Huskvarna, SWEDEN 

  

®SINGER este marca înregistrată exclusivă a companiei SINGER Company Limited S.a r.l. sau a companiilor sale afiliate. 

©2012 The SINGER Company Limited S.a r.l. sau companiile sale afiliate. Toate drepturile rezervate.
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INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANŢĂ 
Când utilizaţi această maşină trebuie respectate întotdeauna precauţiile esenţiale privind siguranţa, inclusiv cele de mai jos. 

Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza maşina. 

PERICOL- Pentru a reduce riscul de şoc electric: 

Maşina nu trebuie niciodată lăsată nesupravegheată când este în priză. Întotdeauna scoateţi maşina din priză 

imediat după utilizare şi înainte de curăţare. 

AVERTIZARE- Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu, şoc electric sau vătămare de persoane: 

 Asiguraţi-vă că tensiunea electrică de la reţea (la priza din perete) este aceeaşi cu tensiunea nominală a motorului. 

 Utilizaţi această maşină doar în scopul pentru care a fost concepută, conform informaţiilor din acest Manual de 

utilizare. Folosiţi doar accesoriile recomandate de producător, conform Manualului de utilizare. 

 Pentru a deconecta aparatul, apăsaţi toate butoanele de control pe poziţia oprit (“0”), apoi scoateţi ştecherul din 
priză. 

 Deconectaţi cablul electric din priză sau opriţi maşina când faceţi orice reglaj în zona acelor, cum ar fi înfilarea 

acului şi a maiezelor, schimbarea acului, schimbarea plăcii de ac sau schimbarea picioruşului presor etc. 

 Întotdeauna scoateţi din priză maşina când ridicaţi capacele, când lubrifiaţi piesele sau când efectuaţi orice alte 

reglaje de întreţinere realizate de utilizator, menţionate în Manualul de utilizare. 

 Nu încercaţi să ajustaţi cureaua motorului. Luaţi legătura cu cel mai apropiat centru de service dacă este nevoie de 

un eventual reglaj. 

 Când scoateţi din priză nu trageţi de cablu. Pentru a scoate din priză trageţi de ştecher, nu de cablu. 

 Manevraţi cu grijă pedala şi fiţi atenţi să nu o scăpaţi pe podea. Aveţi grijă să nu puneţi niciun obiect peste ea. 

 Folosiţi întotdeauna placa de ac potrivită. O placă necorespunzătoare poate duce la ruperea acului. 

 Nu utilizaţi ace îndoite. 

 Când coaseţi aveţi grijă să ţineţi degetele la distanţă de orice piese aflate în mişcare. Este nevoie de o grijă 

deosebită în jurul acului maşinii de cusut. 

 Nu trageţi şi nu împingeţi materialul în timp ce coaseţi. Aceasta ar putea duce la îndoirea acului şi apoi la ruperea 
sa. 

 Ridicaţi şi deplasaţi maşina doar cu mânerul. 

 Nu utilizaţi niciodată maşina dacă are un cablu sau un ştecher deteriorat, dacă nu funcţionează bine, dacă a căzut 

sau s-a deteriorat sau dacă a căzut în apă. Returnaţi maşina la cel mai apropiat agent autorizat sau Centru de 

Service pentru verificare, reparaţii, reglaje electrice sau mecanice. 

 Nu folosiţi niciodată maşina cu vreunul din punctele de aerisire blocate. Asiguraţi-vă că gurile de ventilaţie ale 

maşinii şi ale pedalei nu sunt blocate de acumulări de scame, praf şi resturi de materiale. 

 Nu scăpaţi şi nu introduceţi niciodată niciun obiect în niciun orificiu al maşinii.





 

 

 

 

 

 Nu utilizaţi maşina în exterior. 

 Nu utilizaţi maşina în locuri unde se folosesc produse pe bază de aerosoli (spray) sau unde se aplică 

oxigen. 

 Nu lăsaţi maşina să fie folosită ca jucărie. Este nevoie de o atenţie foarte strictă atunci când maşina este 

folosită de către sau în apropierea unor copii. 

 Nu expuneţi maşina sau carcasa sa de plastic la lumina directă a soarelui.  De asemenea, nu ţineţi maşina 

într-un loc foarte cald sau umed.  

 Nu atingeţi maşina, pedala sau cablul de alimentare electrică dacă aveţi mâna udă, hainele ude sau cu orice 

obiect ud. 

 Nu conectaţi cablul de alimentare electrică la un prelungitor în care sunt mai multe cabluri de alimentare.  

 Folosiţi maşina pe o masă dreaptă, stabilă. 

 Aveţi grijă să închideţi capacul cilindrului şi capacul maiezei înainte de a pune în funcţiune maşina. 

 Aveţi grijă ca picioruşul presor şi acele să nu ajungă la îndemâna copiilor. 

 Nu demontaţi şi nu modificaţi maşina dvs. înşivă. 

 Aveţi grijă să opriţi maşina din buton şi să deconectaţi cablul de alimentare electrică înainte de a efectua 

operaţiile de întreţinere la maşină, conform instrucţiunilor din manualul de utilizare. 

 
 
 
 

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI 

Operaţiile de service trebuie efectuate de către un reprezentant de service autorizat. 

Acest produs nu este destinat utilizării industriale. 

PENTRU EUROPA ŞI ALTE TERITORII SIMILARE: 

Maşinile pentru Marea Britanie şi alte câteva ţări care au standarde electrice similare sunt livrate din fabrică fără 

ştecher de conectare la reţeaua electrică. Firele acestor conductori de reţea sunt colorate conform codului de mai jos: 

Albastru: neutru (N)  Maron: activ (L) 

Având în vedere că este posibil să nu corespundă culorile cablurilor de reţea ale aparatului cu marcajele colorate de 

identificare a bornelor de la priza dvs., procedaţi după cum urmează: 

Firul de culoare albastră trebuie conectat la borna marcată cu litera N sau de culoare neagră. Firul de culoare maro 

trebuie conectat la borna marcată cu litera L sau de culoare roşie. Dacă se utilizează un ştecher de 13 Amp. (BS 

1363), trebuie montată o siguranţă de 3 Amp., iar dacă se utilizează orice alt tip de ştecher, trebuie montată o 

siguranţă de 5 Amp. fie la ştecher sau la prelungitor, fie la panoul electric. 

Niciun cablu nu trebuie conectat la borna de împământare de la o fişă tripolară.
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1. ALEGEREA CUSĂTURILOR 

Această maşină poate realiza diferite tipuri de cusături în funcţie de combinaţia dintre poziţiile acului, metodele de înfilare, 

reglarea tensiunii. 

 

Tipul de cusătură   
Paginile de referinţă 

 

1. Cusătura overloc cu 

marginea îndoită, cu 2 fire 

 

 
Cusătura cu 1 ac şi 2 fire este folosită 

pentru materialele uşoare sau tricotaje. De 

asemenea prin schimbarea poziţiei acului 

poate fi obţinută o lăţime de 3,5 mm şi 5,7 

mm a cusăturii overloc cu marginea 

îndoită.* 

31 

2. Coaserea tivului rulat 

standard cu două fire 

 

Cusătura cu 1 ac şi 2 fire este folosită 

pentru cusătura overloc, cusătura oarbă la 

operaţii de finisare a marginii. De 

asemenea prin schimbarea poziţiei acului 

poate fi obţinută o lăţime de 3,5 mm şi 5,7 

mm a cusăturii cu tiv rulat standard* 

 

32 

3. Cusătura overloc cu trei 
fire 

 

Cusătura cu 1 ac şi 3 fire este folosită 

pentru cusături overedge  şi pentru tivuri 

pe ţesături obişnuite. De asemenea prin 

schimbarea poziţiei acului poate fi obţinută 

o lăţime de 3,5 mm şi 5,7 mm a cusăturii 

overloc.* 

 

33 

4. Cusătura cu trei fire 

 

Cusătura cu 1 ac şi 3 fire este folosită 

pentru tighele cu linii îmbinate cap la cap 

sau cusături suprapuse şi cusături 

ornamentale cu tighele decorative. De 

asemenea prin schimbarea poziţiei acului 

poate fi obţinută o lăţime de 3,5 mm şi 5,7 

mm a cusăturii Flatlock.* 
 

34 

5. Cusătura cu trei fire 

 

Cusătura cu 1 ac şi 3 fire este folosită 

pentru tivuri rulate înguste sau pentru 

margini ornamentale. De asemenea prin 

schimbarea poziţiei acului poate fi obţinută 

o lăţime de 3,5 mm şi 5,7 mm a cusăturii 

overloc cu marginea îndoită.* 

 

35 

6. Cusătura overloc cu 
margine îndoită 

 

Cusătură cu 4 fire şi 2 ace, ideală pentru 

materiale elastice de grosime medie şi 

mare, cum ar fi tricoturile duble şi 

materialele pentru costume de înot. 36 

 
  

* În funcţie de poziţiile acelor utilizate, această maşină poate coase tigheluri overedge cu 3 fire cu lăţimea standard de 

3,5 mm şi tigheluri overedge de 5,7 mm lăţime. 



 

De asemenea, pentru realizarea unor cusături overedge la ţesături foarte groase, lăţimea tighelului poate fi mărită în 

plus prin rotirea butonului de reglare a lăţimii tighelului overedge. (A se vedea pagina 21) 

 

Lăţimea overedge   3,5 mm    5,7 mm 

Acul utilizat  Acul din dreapta pentru overedge   Acul din stânga pentru overedge 

Butonul de reglare a tensiunii Verde    Albastru 

firului din ac 

  

2. SCHEMĂ DE REFERINŢE LA ÎNDEMÂNĂ  

Tipul de cusătură 
Poziţiile 

acului 

Butonul de reglare a tensiunii: Numerele afişate reprezintă valori 

medii pentru ţesături de grosime medie cu o aţă filată de poliester 

#80 standard 

Pagina 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Maieza 

superioară 

sau 

distribuitorul 

1 

Cusătura 
overloc cu 
margine îndoită 
cu două fire 

 
 

(502) 

 

Distribuitor 

31 
Distribuitor 

2 

Cusătura tiv 
rulat standard 
cu două fire 

 
(503) 

Distribuitor 

32 
Distribuitor 

3 

Cusătura 
overloc cu trei 
fire 

 
(504) 

Maieza 

superioară 

33 Maieza 

superioară 

4 

Cusătura 
Flatlock cu trei 
fire 

 
(505) 

Maieza 

superioară 
34 

Maieza 

superioară 

5 

 
Cusătura 
overloc cu 
margine îndoită 
cu trei fire 

 
(506) 

Maieza 

superioară 

35 
Maieza 

superioară 

6 

Cusătura de 
siguranţă Mock 
ultra-întinsă cu 
patru fire 

 
(507) 

Maieza 

superioară 
36 

Maieza 

superioară 

 

Firul devine mai tensionat pe măsură ce rotiţi butonul la valori mai ridicate. Setările de tensiune care apar pe această pagină 

precum şi în restul manualului de utilizare sunt sugestii de îndrumări. Reglaţi tensiunea firului pentru a corespunde cu ţesătura 

şi cu dimensiunea firului utilizat. Pentru a obţine cele mai bune rezultate faceţi ajustările de tensiune în paşi mici, de maxim 

jumătate de număr o dată.
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3. ACCESORII 

4. INFORMAŢII DESPRE ACE 

 

Ace SINGER #2022 

Dimensiuni 

disponibile 

80/11 

90/14 

100/16 
 

 

Accesoriile se află în cutia pentru accesorii de la plăcuţa 

pentru material. 

 

 

 

 

• Acele SINGER #2022 dimensiunea 100/16 (montate 

pe maşină) şi dimensiunea 90/14 (din cutia cu 

accesorii) sunt livrate împreună cu maşina. 

• Acele SINGER #2022 dimensiunea 100/16 sunt 

prevăzute pentru a fi utilizate cu materiale groase. Se 

recomandă schimbarea acelor când se lucrează pe 

materiale mai subţiri. Vă rugăm să consultaţi pagina 50 

pentru mai multe informaţii privind relaţia dintre 

material, fir şi ac. 

 

• În caz de urgenţă pot fi folosite acele standard SINGER 

#2020.  

Totuşi, dacă nu se reglează din nou valoarea de 

tensiune recomandată, se poate întâmpla ca acul să 

sară ochiuri. 

 14HD854 
1 Set de ace 1 
2 Şurubelniţă (dimensiune mică) 1 
3 Pensetă 1 
4 Distribuitor 1 
5 Perie de scame cu orificiu pentru montarea 1 
 acului 1 
6 Cuţit inferior de rezervă 1 
7 Pungă de deşeuri (în cutia de carton) 1 
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1 Ghidajele şi suportul pentru fir 

2 Mâner 

3 Butonul de reglare a tensiunii firului de la acul din 

stânga (albastru) 

4 Butonul de reglare a tensiunii firului de la acul din 

dreapta (verde) 

5 Butonul de reglare a tensiunii firului de la maieza 

superioară (portocaliu) 

6 Butonul de reglare a tensiunii firului de la maieza 

inferioară (galben) 

7 Placa ac 

8 Placa material 

9 Capacul maiezei 

10 Comutatorul pentru alimentarea electrică şi pentru 

lumini 

11 Butonul de reglare pentru lungimea pasului 

12 Roata de mână 

13 Discul mosorului 

14 Suportul mosorului 

15 Fusul mosorului 

16 Levierul picioruşului presor 

17 Butonul pârghiei de reglare a alimentatorului 

diferenţial 

18 Plăcuţa suport a piciorului pentru lăţimea tighelului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PIESELE PRINCIPALE 
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6. CUM SE DESCHIDE CAPACUL MAIEZEI 

 Atenţie: 

Aveţi grijă să opriţi comutatorul electric. 

 

• Apăsaţi capacul spre dreapta cât se poate de mult 1 . 

• Trageţi capacul în jos înspre dvs. 2 . 

         Atenţie: 

Asiguraţi-vă că atunci când coaseţi capacul maiezei 

este închis. 

7. PIESELE PRINCIPALE DIN 

SPATELE CAPACULUI MAIEZEI  

1 Maieza superioară  

2 Cuţitul superior mobil 

3 Picioruşul presor  

4 Cuţitul inferior fix  

5 Maieza inferioară 

6 Butonul picioruşului pentru lăţimea tighelului  

7 Butonul de reglare a lăţimii tighelului 

 

8. PREGĂTIREA ÎNAINTE DE COASERE 

• Conectaţi cablul de la pedală / cablul electric 1 la priza de 

contact a maşinii  2 . 

• Introduceţi cablul electric 3 în priza electrică 4 . 

• Comutatorul electric:  
 Apăsaţi pe partea cu semnul“-” pentru pornire (“ON”). 
 Apăsaţi pe partea cu semnul“O” pentru oprire(“OFF”). 

• Pentru a pune maşina în funcţiune şi a controla viteza, apăsaţi 

pedala. 

• Cu cât apăsaţi mai tare, cu atât maşina va coase mai repede. 

Pentru a opri maşina din operaţia de cusut, ridicaţi piciorul de 

pe pedală. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENŢIE: 

Folosiţi doar pedala livrată împreună cu maşina. 

(YC-482 doar pentru SUA şi CANADA). Aveţi 

grijă să consultaţi secţiunea ”Avertizare” de la 

pagina următoare. 
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INFORMAŢII PRIVIND PRIZELE POLARIZATE (DOAR PENTRU SUA ŞI CANADA) 

Acest aparat are un ştecher polarizat (cu o lamelă mai lată decât cealaltă). Pentru a 
reduce riscul de şoc electric, acest ştecher este proiectat astfel încât să intre într-o priză 
polarizată doar într-un singur mod. Dacă ştecherul nu intră complet în priză, întoarceţi-l 
invers. Dacă tot nu intră, luaţi legătura cu un electrician calificat pentru a monta o priză 
corespunzătoare. Nu modificaţi în niciun fel ştecherul. 

  Avertizare: 

 Asiguraţi-vă că tensiunea electrică de la reţea (la priza din perete) este aceeaşi cu tensiunea nominală 

a motorului. 

 Manevraţi cu grijă pedala şi fiţi atenţi să nu o scăpaţi pe podea. Aveţi grijă să nu puneţi niciun obiect 

peste ea când nu este utilizată. 

 Deconectaţi cablul electric din priză când schimbaţi acele, picioruşul presor sau plăcuţele de ac, sau 

când lăsaţi maşina nesupravegheată. În acest fel se elimină posibilitatea de a porni maşina în mod 

accidental prin apăsarea pedalei.

 

9. PREGĂTIREA PENTRU ÎNFILARE  
 
Fixarea suportului pentru ghidajul firului 

• Această maşină este livrată cu suportul pentru 

ghidajul firului în poziţie coborâtă. 

• Extindeţi complet suportul pentru ghidajul firului. 

• Cele două îmbinări de la telescop vor face clic pe 

poziţie când sunt corect poziţionate. 

 

 

 

 

 

 Centraţi ghidajele firului deasupra fusurilor mosoarelor. 

 

 Aşezaţi firul peste adaptoarele conice de pe fusurile 

mosoarelor. 

 

 

Notă: Dacă maşina este înfilată, îndreptaţi firele pentru a 

preveni încurcarea lor.
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10. CUM SE SCOT ŞI CUM SE MONTEAZĂ 

ACELE 
 
 

Pentru îndepărtarea acului (acelor) 

Atenţie: 

Aveţi grijă să deconectaţi maşina de la priza 

electric  ă înainte de a îndepărta acul (acele). 

• Rotiţi roata de mână înspre dvs. până când acul se află 

în poziţia cea mai de sus.  

• Slăbiţi şurubul de la suportul acului, fără a-l îndepărta, 

cu o şurubelniţă mică. 

1 Şurubul de la suportul acului din stânga  

2 Şurubul de la suportul acului din dreapta 

3 Acul din stânga  

4 Acul din dreapta 

 

• Scoateţi acul (acele). 

 
Pentru montarea acului (acelor) 

Atenţie: 

Aveţi grijă să deconectaţi maşina de la priza 

electrică înainte de a înlocui acul (acele). 

• Ţineţi acul cu suprafaţa plată în spate. 

• Introduceţi acul în şurubul de strângere pentru ac cât se 

poate de mult, cu ajutorul periei pentru scame. 

• Strângeţi foarte bine şurubul de la suportul acului. 

Notă: * Această maşină utilizează ace #2022. Consultaţi 

pagina 7 pentru mai multe informaţii despre ace.  

 

* Scoateţi placa de material dacă vi se pare greu de 

scos şi de înlocuit acul. 

Suprafaţa plată în spate 
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11. ÎNFILAREA MAŞINII 

Schema de înfilare 

• Pe interiorul capacului maiezei se află o schemă de 

înfilare cu coduri de culori, pentru consultare rapidă. 

• Înfilaţi maşina în ordinea de la 1 la 4, conform imaginii. 

 

Înţelegerea codului de culori 

1 Firul de la maieza superioară  Portocaliu 

2 Firul de la maieza inferioară   Galben 

3 Firul de la acul din dreapta ...   Verde 

4 Firul de la acul din stânga ....   Albastru 

 

Înfilarea corectă a maşinii 

Atenţie: 

Aveţi grijă să opriţi comutatorul electric. 

Înainte de înfilare picioruşul presor trebuie să fie 

ridicat. Dacă se rupe un fir, TREBUIE să înfilaţi din 

nou toate 4 firele. 

1) Înfilarea maiezei superioare (Portocaliu) 

• Înfilaţi maieza superioară conform indicaţiilor 1 ~ 8 . 

• Treceţi firul din spate înspre faţă prin ghidajul firului 1 .
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• Înfilaţi ghidajul firului de pe 

capacul de sus trăgând de fir 

în jos până când alunecă 

sub ghidajul firului 2 .

 

 

 

 

 

 

 

• În timp ce ţineţi firul cu degetul, treceţi-l printre 

discurile de tensionare şi trageţi firul în jos pentru a 

vă asigura că este amplasat corespunzător între 

discurile de tensionare 3 . 

• Înfilaţi zona maşinii unde se află maieza urmărind 

ghidajele de fir cu codul portocaliu ( 4 ~ 7 ). 

• Înfilaţi orificiul de la maieza superioară din faţă spre 

spate 8. 

Notă: Folosiţi penseta din setul de accesorii pentru a 

vă ajuta la înfilarea maiezei. 

 

• Trageţi circa 10 cm (4 inch) de fir prin maieză şi duceţi-l 

în spatele plăcii de ac.
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2) Înfilarea maiezei inferioare (galbene) 
 
• Înfilaţi maieza inferioară conform indicaţiilor 1 ~ 9 .  

• Treceţi firul din spate înspre faţă prin ghidajul firului 1 . 

 

 

 

 

• Înfilaţi ghidajul firului de pe 

capacul de sus trăgând de fir în 

jos până când alunecă sub 

ghidajul firului 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• În timp ce ţineţi firul cu degetul, treceţi-l printre 

discurile de tensionare şi trageţi firul în jos 

pentru a vă asigura că este amplasat 

corespunzător între discurile de tensionare 3.
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• Rotiţi roata de mână înspre dvs. până când maieza 

inferioară se află în poziţia maxim dreapta. 

• Înfilaţi zona maşinii unde se află maieza urmărind 

ghidajele de fir cu codul de culoare galbenă (4 ~ 7). 

Notă: Folosiţi penseta din setul de accesorii pentru a 

înfila mai uşor maieza. 

• Prindeţi firul cu penseta la 4 cm (1-1/2 inch) de la 

ghidajul de fir 7. 

• Aşezaţi firul cu vârful pensetei uşor dedesubt şi la 

stânga faţă de ghidajul firului 8.  

• Trageţi de fir în sus şi în ghidajul firului 8. 

 

• Treceţi firul prin spatele şi peste marginea de sus a 

maiezei din stânga 9-A. 

• Apoi trageţi-l uşor în jos astfel încât să alunece în fanta 

din maieza 9-B. 

• Ridicaţi firul şi treceţi-l prin orificiul de la marginea de 

sus a maiezei 10 . 

Notă: Folosiţi penseta din setul de accesorii pentru a 

vă ajuta la înfilarea maiezei. 

• Firul trebuie să fie poziţionat în şanţul de la maieza 

inferioară. Trageţi circa 10 cm (4 inch) de fir prin 

maieză şi duceţi-l peste marginea de sus a maiezei 

superioare şi în spatele plăcii de ac.
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3) Înfilarea acului din dreapta (verde) 
 
• Înfilaţi acul din dreapta conform indicaţiilor 1 ~ 8 .  

 

• Treceţi firul din spate înspre faţă prin ghidajul firului 1 . 

 

• Înfilaţi ghidajul firului de pe 

capacul de sus trăgând de 

fir în jos până când alunecă 

sub ghidajul firului 2.  

 

 

 

 

 

 

 

• În timp ce ţineţi firul cu degetul, treceţi-l printre 

discurile de tensionare şi trageţi firul în jos pentru 

a vă asigura că este amplasat corespunzător 

între discurile de tensionare 3. 
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• Continuaţi să înfilaţi punctele 4 ~ 7 . 

Notă: Aveţi grijă să treceţi firul prin calea firului 

din partea de sus a ghidajului firului 6 . 

• Înfilaţi urechea acului din dreapta 8 . 

Notă: Înfilarea ochiului acului va fi mai uşoară dacă 

folosiţi penseta din trusa de accesorii. 

• Trageţi circa 10 cm (4 inch) de aţă prin ochiul acului şi 

lăsaţi acest capăt să atârne liber. 

• Aşezaţi firul în spate, sub picioruşul presor.
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4) Înfilarea acului din stânga (albastru) 
 
• Înfilaţi acul din stânga conform indicaţiilor 1 ~ 7 .  

 

• Treceţi firul din spate înspre faţă prin ghidajul firului 1. 

• Înfilaţi ghidajul firului de pe 

capacul de sus trăgând de 

fir în jos până când alunecă 

sub ghidajul firului 2 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

•În timp ce ţineţi firul cu degetul, treceţi-l printre 

discurile de tensionare şi trageţi firul în jos pentru a 

vă asigura că este amplasat corespunzător între 

discurile de tensionare 3. 
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• Continuaţi să înfilaţi punctele 4 ~ 6 . 

Notă: Aveţi grijă să treceţi firul prin calea firului 

din partea de jos a ghidajului firului 5 . 

• Înfilaţi ochiul acului din stânga 7. 

Notă: Înfilarea ochiului acului va fi mai uşoară dacă 

folosiţi penseta din trusa de accesorii. 

• Trageţi circa 10 cm (4 inch) de aţă prin ochiul acului 

şi lăsaţi acest capăt să atârne liber. 

• Aşezaţi firul în spate, sub picioruşul presor. 

 

Informaţii importante despre înfilare 

• Întotdeauna înfilaţi acul (acele) ultimul (ultimele) 

pentru a preveni înfilarea incorectă a maiezei 

inferioare. 

• Dacă maieza inferioară rămâne neînfilată: 

1) Scoateţi firul din ac (ace). 

2) Înfilaţi maieza inferioară 

3) Înfilaţi acul (acele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine 

 corectă 

 

Imagine 

 greşită 
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12. CUM SE SCHIMBĂ FIRELE /  
METODA PRIN ÎNŞURUBARE 

• Pentru a schimba tipul sau culoarea aţei, prindeţi firul lângă 

mosor. 

• Aşezaţi firul nou pe suport. 

• Înnodaţi capetele de la aţa veche şi aţa nouă. 

• Tăiaţi capetele aţelor la o lungime de 2 ~ 3 cm (1 inch). 

  Dacă sunt tăiate prea scurte, aţele se pot deznoda. 

 

• Trageţi puternic de ambele capete pentru a verifica 

siguranţa nodului. 

 

• Notaţi setările de la butonul de tensionare. 

 

• Rotiţi în jos butoanele de tensionare până când butonul se 

opreşte. 

 

 

 

 

 

 

• Trageţi firele prin maşină, unul câte unul. 

• Dacă firele nu se trag uşor, verificaţi dacă nu s-au încurcat 

firele pe ghidajul de fir sau dacă nu s-au format bucle sub 

suportul firului. 

 

• Când trageţi aţa prin ac, OPRIŢI-VĂ când nodul este în faţa 

acului. 

 
• Tăiaţi aţa şi introduceţi-o prin ac.  

• Aduceţi din nou butoanele de tensionare la valorile 

anterioare.
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13. CUM SE AJUSTEAZĂ LUNGIMEA 

PASULUI DE TIGHEL 

• Butonul pentru lungimea pasului de tighel trebuie setat la 

valoarea de 3 mm (1/8 inch) pentru majoritatea condiţiilor 

de coasere. 

• Ajustaţi lungimea pasului la 4 mm (5/32 inch) când 

coaseţi ţesături groase. 

• Ajustaţi lungimea pasului la 2 mm (5/64 inch) când 

coaseţi ţesături subţiri, pentru a obţine cusături excelente 

fără ca materialul să se încreţească. 

14. CUM SE AJUSTEAZĂ LĂŢIMEA 

CUSĂTURII 

• Lăţimea cusăturii overedge poate fi obţinută prin 

repoziţionarea acului precum şi cu ajutorul butonului de 

ajustare a lăţimii. 

Ajustarea lăţimii prin schimbarea poziţiei acului 

• Lăţimea cusăturii overedge poate fi ajustată prin 

schimbarea poziţiei acului. 

a) Când se foloseşte doar acul din stânga        5,7 mm 

(7/32 inch) 

b) Când se foloseşte doar acul din dreapta .      3,5 mm 

(9/64 inch) 

Ajustarea lăţimii cu ajutorul butonului de ajustare 

• Folosirea butonului de ajustare permite ajustări ulterioare 

în intervalul de valori prezentat mai jos. 

a) Când se foloseşte doar acul din stânga 5,2 - 6,7 mm 

(13/64 ~ 17/64 inch) 

b) Când se foloseşte doar acul din dreapta  3,0 ~ 4,5 mm 

(1/8 ~ 11/64 inch)

Acul din stânga/  
din dreapta 

Acul din stânga Acul din dreapta 

Acul din stânga/  
din dreapta 

Acul din stânga Acul din dreapta 



22 

 

 

Butonul de ajustare a lăţimii 

Atenţie: 

Aveţi grijă să opriţi comutatorul electric înainte 

de a face  ajustări. 

•  Dacă deschideţi capacul maiezei va fi mai uşor să 

faceţi ajustări. 

•  Împingeţi cuţitul superior spre dreapta şi în timp ce 
ţineţi cuţitul în această poziţie, rotiţi butonul pentru a 
regla lăţimea dorită a tighelului, folosind ca reper 
gradaţiile de pe placa de ac.  

Atenţie: 

Întotdeauna închideţi capacul maiezei înainte de 

a pune maşina în funcţiune. 

15. CUM SE AJUSTEAZĂ PRESIUNEA 

PICIORUŞULUI PRESOR 

• La această maşină presiunea picioruşului presor este 

reglată din fabrică la o valoarea corespunzătoare 

pentru coaserea ţesăturilor de grosime medie. 

• Majoritatea materialelor nu necesită ajustarea 

presiunii picioruşului presor; totuşi în unele cazuri 

este necesară ajustarea, când se cos ţesături subţiri 

sau groase. 

• În acest caz, introduceţi şurubelniţa prin orificiul de 

acces (A) în capacul de sus şi în fanta (B) în şurubul 

de reglare a presiunii şi rotiţi, reglând şurubul atât 

cât este necesar. 

Notă: Rotiţi şurubul de reglare în sensul invers 

acelor de ceasornic până când se opreşte de 

capacul de sus. Apoi rotiţi şurubul în sensul 

acelor de ceasornic 6 rotaţii, ajungând în 

acest fel la presiunea standard a picioruşului 

presor. 

• Pentru ţesături subţiri ... Reduceţi presiunea 

• Pentru ţesături groase... Creşteţi presiunea

3,5 / Tiv rulat 
(când este livrat din 

fabrică) 

Apăsaţi 
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• Alimentatorul diferenţial este un sistem care “întinde” 

sau “strânge” materialul, atunci când se schimbă 

cantitatea alimentată la gheara de înaintare din faţă în 

raport cu gheara de înaintare din spate.  

• Raportul de alimentare diferenţială are valori cuprinse 

între 1 : 0,7 ~1 : 2.0. Ajustarea se face cu ajutorul 

pârghiei de ajustare a alimentatorului diferenţial, 

prezentată mai jos. 

• Folosirea alimentatorului diferenţial este foarte 

eficientă la cusăturile overedge pe materiale elastice şi 

pe materiale tăiate în bie. 

• Valoarea “1.0” corespunde setării pârghiei 

alimentatorului diferenţial la raportul 1:1. 

Cusătura overedge strânsă 

•  Cusătura overedge strânsă este cea mai potrivită 

pentru pliurile la mâneci, plătci, corsaje faţă şi spate, 

tivuri de fuste etc. la materiale elastice cum ar fi 

tricotajele şi jerseul, înainte de asamblarea lor într-un 

produs de îmbrăcăminte. 

Pentru a regla pârghia de ajustare a 
alimentatorului diferenţial.  
 

 Setaţi butonul de la pârghia de ajustare a 

alimentatorului diferenţial sub valoarea “1.0”. Setarea 

butonului de la pârghia de ajustare depinde de 

materialul care este cusut precum şi de gradul de 

strângere, de aceea setaţi butonul la o valoare potrivită 

cu materialul şi faceţi o cusătură de probă înainte de a 

coase produsul de îmbrăcăminte. 

 

 Când butonul de reglare a alimentării este setat la "3" 

sau mai mult, cantitatea de material alimentat la gheara 

de înaintare principală va trece automat la „3” când 

butonul pârghiei de ajustare este setat la 2.0. 

Notă: Pentru cusăturile overedge normale, setaţi butonul pârghiei   

de ajustare a alimentatorului diferenţial la valoarea ”1.0". 

16. ALIMENTATORUL DIFERENŢIAL 
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Cusătura Overedge întinsă 
 

•  Cusătura overedge întinsă este ideală pentru coaserea 

gulerelor decorative, a mânecilor, a tivurilor de fuste 

etc. pe materiale tricotate şi ţesute larg. 

Pentru a regla pârghia de ajustare a 
alimentatorului diferenţial 

• Setaţi butonul de la pârghia de ajustare a alimentatorului 

diferenţial deasupra valorii "1.0". 

 

• Pentru a coase un tighel, aplicaţi o tensiune uşoară 

ţesăturii ţinând uşor tighelul în faţa şi în spatele 

picioruşului presor. 

Notă:  * Dacă gradul de “întindere” nu este setat 

corect în relaţie cu materialul care este cusut, 

materialul poate aluneca de sub ac, rezultatul 

fiind un tighel overedge cusut 

necorespunzător. În acest caz setaţi din nou 

pârghia de ajustare a alimentatorului 

diferenţial la o valoare mai apropiată de 

marcajul central. 

* Aveţi grijă să setaţi din nou pârghia de 

ajustare a alimentatorului diferenţial la 

valoarea  "1.0" pentru cusăturile overedge 

normale.
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17. CUM SE DECUPLEAZĂ CUŢITUL 

SUPERIOR MOBIL 

 Atenţie: 

Aveţi grijă să opriţi comutatorul electric. 

Pentru a pune cuţitul mobil într-o poziţie de nefuncţionare  

•  Rotiţi roata de mână spre dvs. şi ridicaţi cuţitul superior 

în poziţia sa cea mai înaltă. 

• Deschideţi capacul maiezei (pagina 9 ). 

•  Apăsaţi suportul cuţitului mobil spre dreapta cât se poate 

de mult. 

•  Rotiţi butonul în sensul dinspre dvs. până când cuţitul 

face clic într-o poziţie orizontală. 

Notă: Dacă cuţitul se opreşte în poziţia superioară: 

* Rotiţi roata de mână înspre dvs. până când 

cuţitul eliberează partea de sus a maşinii. 

* Continuaţi să rotiţi cuţitul în poziţie orizontală. 

Pentru a pune cuţitul mobil în poziţia de funcţionare 

• Deschideţi capacul de la maieză şi împingeţi suportul 

cuţitului mobil spre dreapta cât se poate de mult. 

• Rotiţi butonul în sus şi spre dvs. până când cuţitul face 

clic în poziţia de funcţionare. 

 Atenţie: 

Întotdeauna închideţi capacul maiezei înainte de a 

pune maşina în funcţiune.

Suportul 

cuţitului mobil 
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18. TRANSFORMAREA MAIEZEI SUPERIOARE 
ÎN DISTRIBUITOR 

Avertizare: 

Opriţi maşina înainte de a instala sau de 
a îndepărta distribuitorul. 

 

Instalarea distribuitorului 

•  Introduceţi ştiftul (A) al distribuitorului în    
   orificiul (B) al maiezei superioare. 
•  Aşezaţi canalul de poziţionare (C) în  
   contact cu suprafaţa superioară a maiezei. 
•  Introduceţi punctul (D) în orificiul (E) al  
maiezei superioare. 

Îndepărtarea distribuitorului 
 

•  Scoateţi punctul (D) din orificiul (E) al 
maiezei superioare şi îndepărtaţi 
distribuitorul din maieză. 

Notă: Puneţi distribuitorul la loc în cutia cu 
accesorii.
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19. COASEREA CU BRAŢ LIBER 

(OBIECTE TUBULARE) 
 

Această maşină devine o maşină cu braţ liber pur şi 

simplu prin îndepărtarea plăcii de material. 

Pentru îndepărtarea plăcii de material 

• Culisaţi placa de material spre stânga şi scoateţi-o din 

maşina de cusut în timp ce ţineţi apăsat butonul (A) aflat 

pe partea de dedesubt. 

• Acest lucru este util în mod special pentru coaserea 

locurilor mai greu accesibile ale obiectelor de 

îmbrăcăminte, cum ar fi deschizătura mânecii şi tivul la 

bordurile de pantaloni. 

• Aşezaţi articolul de îmbrăcăminte peste braţul liber şi 

coaseţi. 

Pentru înlocuirea plăcii de material 

• Aliniaţi proiectorul pe placa de material cu canalul în 

capacul cilindrului şi culisaţi spre dreapta până când 

capătul metalic al plăcii de material (din faţă) intră cu un 

zgomot  în fanta  de pe capacul cilindrului.
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20. CUSĂTURA OVEREDGE STANDARD 

ŞI TIVUL RULAT 

 

 

Pentru cusătura overedge standard 

•  Setaţi butonul picioruşului pentru lăţimea tighelului în 

poziţia S pentru a muta picioruşul pentru lăţimea 

tighelului în poziţia dorită. 

Notă: Aveţi grijă să împingeţi butonul picioruşului pentru 

lăţimea tighelului cât de mult permite în direcţia setării S. 

 

 

 

 

 

 

Pentru coaserea unui tiv rulat 

 

 Setaţi butonul picioruşului pentru lăţimea tighelului în 

poziţia R pentru a retrage picioruşul pentru lăţimea 

tighelului. 

 

 

 

Notă:  Aveţi grijă să împingeţi butonul picioruşului pentru lăţimea    

           tighelului cât de mult permite în direcţia setării R.

Butonul picioruşului pentru 
lăţimea tighelului 
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21. COASEREA FĂRĂ MATERIAL ŞI 

COASEREA DE PROBĂ 

• Când maşina este complet înfilată, aduceţi toate firele pe 

placa de ac şi uşor spre stânga sub picioruşul presor. 

• Ţineţi firele şi aplicaţi o tensiune uşoară. 

• Rotiţi roata de mână spre dvs. 2 sau 3 rotaţii complete 

pentru a pune în mişcare lanţul firului. 

• Coborâţi picioruşul presor. 

• Continuaţi să ţineţi lanţul şi să apăsaţi pedala până când 

lanţul ajunge la o lungime de 5 ~ 7,5 cm (2 ~ 3 inch). 

•  Aşezaţi materialul sub partea din faţă a picioruşului 

presor şi faceţi o cusătură de probă. 

Notă: Nu trageţi de material în timp ce coaseţi deoarece 

în acest fel se poate defecta acul şi se poate rupe.
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22. Începerea şi finalizarea cusăturilor 

Pentru a începe o cusătură 
 

Pentru a finaliza o cusătură 

 
  

• Pentru a începe o cusătură pe majoritatea 

materialelor, aduceţi mai întâi capătul firului sub 

picioruşul presor şi apoi în stânga maşinii. 

• Ţineţi capătul firului şi apăsaţi pe pedală pentru a 

începe să coaseţi.  
      Coaseţi până când aţi creat un lanţ de 3" (7,5 cm). 

• Aşezaţi materialul pe ghearele de înaintare în faţa 

picioruşului. Începeţi să coaseţi. 

Notă:  * Pentru materialele grele sau groase se 

recomandă utilizarea acelor SINGER 

#2022 dimensiunea 100/16. 

* Ţesăturile grele sau groase pot fi mai 

dificil de antrenat decât altele. În aceste 

cazuri începeţi prin a face o tăietură la 

începutul cusăturii, de circa 1" (2,5 cm) în 

jos din partea de sus a materialului şi de-a 

lungul liniei tighelului. 

* Ridicaţi picioruşul presor şi ridicaţi acele. 

Aşezaţi tăietura astfel încât marginea 

superioară a materialului să se afle în faţa 

acelor, cu marginea tăiată aliniată lângă 

lamelă. 

* Lăsaţi în jos picioruşul presor şi coaseţi. 

 

 

 

• Pentru a finaliza o cusătură, continuaţi să coaseţi şi 

după ce s-a terminat materialul până când se 

formează un lanţ din aţă. 

• Tăiaţi firul, lăsând cel puţin 3" (7,5 cm) la capătul 

materialului.
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23. VALORI DE TENSIUNE RECOMANDATE 

Ţesătura 
Butonul de reglare a tensiunii 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Subţire 2,5  Distribuitor 1,0 

Grosime medie 3,5  Distribuitor 1,0 

Grosime mare 4,0  Distribuitor 1,0 
 

Ţesătura 
Butonul de reglare a tensiunii 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Subţire  2,5 Distribuitor 2,0 

Grosime medie  4,0 Distribuitor 2,0 

Grosime mare  5,0 Distribuitor 2,0 
 

 

1) Cusătură overloc cu margine îndoită cu 2 fire 

Notă: * Acestea sunt doar valori recomandate  ale 

tensiunii. 

* Setările tensiunii depind de: 

1) Tipul şi grosimea materialului 

2) Dimensiunea acului 

3) Dimensiunea, tipul şi conţinutul de fibră al 

aţei 

* Consultaţi manualul la pagina 26 pentru 

transformarea maiezei superioare în  

distribuitor. 

 

Echilibrul corect 

•  Setaţi fiecare buton de reglare a tensiunii la valorile 

prezentate în partea dreaptă şi faceţi o cusătură de 

probă pe un eşantion din ţesătură.

  

Cum se obţine echilibrul 

• Când tensiunea firului de la maieza inferioară este prea 

mare sau când tensiunea firului de la ac este prea mică:  

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la maieza 

inferioară (galben) la o valoare mai mică. 

- Sau rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului din ac 

(albastru sau verde) la o valoare mai mare. 

• Când tensiunea firului de la maieza inferioară este prea 

mică: 

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la maieză 

(galben) la o valoare mai mare.

POZIŢIA ACULUI •  O  O*  

BUTONUL PICIORUŞULUI 

PENTRU LĂŢIMEA TIGHELULUI S 

LUNGIMEA PASULUI 2 ~ 4 

DISTRIBUITOR ÎN FUNCŢIUNE 
 

Firul de la ac 

Partea de sus 
Partea de jos 

Firul de la maieza 
inferioară 

Firul de la ac 

Partea de sus 

Firul de la maieza 
inferioară 

Partea de jos 

Firul de la maieza 
inferioară 

Partea de jos 
Partea de sus 

Firul de la ac 
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POZIŢIA ACULUI   

BUTONUL PICIORUŞULUI 

PENTRU LĂŢIMEA 

TIGHELULUI S 

LUNGIMEA PASULUI 2~4 

DISTRIBUITOR ÎN FUNCŢIUNE 
 

Ţesătura 
Butonul de reglare a tensiunii 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Subţire 0  Distribuitor 5,0 

Grosime medie 0,5  Distribuitor 5,0 

Grosime mare 1,0  Distribuitor 5,0 
 

Ţesătura 
Butonul de reglare a tensiunii 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Subţire  0 Distribuitor 5,0 

Grosime medie  0,5 Distribuitor 5,0 

Grosime mare  1,0 Distribuitor 5,0 
 

 

2) Cusătură cu tiv rulat standard, cu 2 fire 

Notă: * Acestea sunt doar valori recomandate ale tensiunii. 

* Setările tensiunii depind de: 

1) Tipul şi grosimea materialului 

2) Dimensiunea acului 

3) Dimensiunea, tipul şi conţinutul de fibră 

al aţei 

* Consultaţi manualul la pagina 26 pentru 

transformarea maiezei superioare în distribuitor. 

Echilibrul corect 
 

 Setaţi fiecare buton de reglare a tensiunii la valorile 

prezentate în partea dreaptă şi faceţi o cusătură de probă 
pe un eşantion din ţesătură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum se obţine echilibrul 

• Când firul de la maieza inferioară se află în partea de 

jos a materialului: 

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la maieza 

inferioară (galben) la o valoare mai mare. 

- Sau rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului din ac  

(albastru sau verde) la o valoare mai mică. 

• Când tensiunea firului de la ac este prea mică: 

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului din ac 

(albastru sau verde) la o valoare mai mică. 

- Sau rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la 

maieza inferioară (galben) la o valoare mai mică.

Partea de sus Partea de jos 

Firul de la maieza 
inferioară 

Firul de la ac 

Partea de sus 

Partea de sus 

Firul de la ac 

Firul de la ac 

Partea de jos 

Partea de jos 

Firul de la maieza 
inferioară 

Firul de la maieza 
inferioară 
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3) Cusătura overloc cu 3 fire 

POZIŢIA ACULUI   

BUTONUL 
PICIORUŞULUI PENTRU 
LĂŢIMEA TIGHELULUI 

S  

LUNGIMEA PASULUI 2 ~ 4  
 

 

 

Notă:  Acestea sunt doar valori recomandate ale 
tensiunii. 

* Setările tensiunii depind de: 

1) Tipul şi grosimea materialului 

2) Dimensiunea acului 

3) Dimensiunea, tipul şi conţinutul de 

fibră al aţei 
 

 

 

 

 

Echilibrul corect 

• Setaţi fiecare buton de reglare a tensiunii la valorile 

prezentate în partea dreaptă şi faceţi o cusătură de probă 

pe un eşantion din ţesătură. 

Cum se obţine echilibrul 
 

• Când firul de la maieza superioară se află în partea  de 

jos a materialului: 

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la maieza 

superioară (portocaliu) la o valoare mai mare. 

- Sau rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la 

maieza inferioară (galben) la o valoare mai mică. 

• Când firul de la maieza inferioară se află în partea de 

sus a materialului: 

 

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la maieza 

inferioară (galben) la o valoare mai mare. 

- Sau rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la 

maieza superioară (portocaliu) la o valoare mai mare. 

 

 Când tensiunea firului din ac este prea slabă, rotiţi 

butonul de reglare a tensiunii firului din ac (albastru sau 

verde) la o valoare mai mare.

Partea de jos Partea de sus 

Firul de la ac 

Firul de la maieza superioară 

Firul de la maieza inferioară 

Ţesătura 
Butonul de reglare a tensiunii 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Subţire 2,5  Distribuitor 3,0 

Grosime medie 3,0  Distribuitor 3,0 

Grosime mare 3,5  Distribuitor 3,0 
 

Ţesătura 
Butonul de reglare a tensiunii 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Subţire  2,5 Distribuitor 3,0 

Grosime medie  3,0 Distribuitor 3,0 

Grosime mare  3,5 Distribuitor 3,0 
 

Firul de la maieza superioară 

Firul de la maieza inferioară 

Partea de jos 

Firul de la ac 

Partea de sus 

Firul de la maieza superioară 

Firul de la maieza superioară 

Firul de la ac 

Firul de la ac 

Partea de sus 

Partea de sus 

Firul de la maieza inferioară 

Firul de la maieza inferioară 

Partea de jos 

Partea de jos 
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POZIŢIA ACULUI   

BUTONUL 
PICIORUŞULUI PENTRU 
LĂŢIMEA TIGHELULUI 

S  

LUNGIMEA PASULUI 2 - 4  
 

 

4) Cusătura Flatlock cu 3 fire 

Notă: Acestea sunt doar valori recomandate ale tensiunii. 

* Setările tensiunii depind de: 

1) Tipul şi grosimea materialului 

2) Dimensiunea acului 

3) Dimensiunea, tipul şi conţinutul de fibră al aţei 

Echilibrul corect 

• Setaţi fiecare buton de reglare a tensiunii la valorile 
prezentate în partea dreaptă şi faceţi o cusătură de 
probă pe un eşantion din ţesătură. 

 
 

 

 
 

Cum se obţine echilibrul 

• Când tensiunea firului de la maieza inferioară este prea 

mică: 

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la maieza 

inferioară (galben) la o valoare mai mare. 

- Sau rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului din ac 

(albastru sau verde) la o valoare mai mică.  

• Când tensiunea firului de la maieza superioară este prea 

mică: 

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la maieza 

superioară (portocaliu) la o valoare mai mare. 

- Sau rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului din ac 

(albastru sau verde) la o valoare mai mică. 

 

• Când tensiunea firului de la ac este prea mică: 

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului din ac (albastru 
sau verde) la o valoare mai mare. 

- Sau rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la maieza 
superioară (portocaliu) la o valoare mai mică

Ţesătura 
Butonul de reglare a tensiunii 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Subţire  0,5 5,0 7,0 

Grosime medie  0,5 5,0 7,0 

Grosime mare  0,5 5,0 7,0 
 

Ţesătura 
Butonul de reglare a tensiunii 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Subţire 0,5  5,0 7,0 

Grosime medie 0,5  5,0 7,0 

Grosime mare 0,5  5,0 7,0 
 

Firul de la ac 
Firul de la ac 

Firul de la maieza inferioară 

Partea de sus 
Partea 
de jos 

Firul de la maieza superioară 

Firul de la ac 

Firul de la ac 

Firul de la ac 

Firul de la maieza inferioară 

Partea de jos 

Firul de la maieza inferioară 

Partea de jos 

Partea de jos 

Firul de la maieza inferioară 

Firul de la ac 

Firul de la maieza superioară 

Partea de sus 

Firul de la ac 

Firul de la maieza superioară 

Partea de sus 

Partea de sus 

Firul de la ac 

Firul de la maieza superioară 
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5) Cusătură overloc cu margine îndoită cu 3 fire 
POZIŢIA ACULUI   

BUTONUL 
PICIORUŞULUI PENTRU 
LĂŢIMEA TIGHELULUI 

S  

LUNGIMEA PASULUI 2 ~ 4  
 

 

 

 

 

 

 

Echilibrul corect 

•  Setaţi fiecare buton de reglare a tensiunii la valorile 

prezentate în partea dreaptă şi faceţi o cusătură de 

probă pe un eşantion din ţesătură. 

 

Cum se obţine echilibrul 

 

• Când tensiunea firului de la maieza superioară este 

prea mică: -  Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de 

la maieza superioară (portocaliu) la o valoare mai mare.   

 

• Când tensiunea firului de la maieza inferioară este prea 

mică: 

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la 

maieza inferioară (galben) la o valoare mai mare. 

- Sau rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la 

maieza superioară (portocaliu) la o valoare mai mică. 

 

 

• Când tensiunea firului de la ac este prea mică: 

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la ac 

(albastru sau verde) la o valoare mai mare. 

- Sau rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la 

maieza superioară (portocaliu) la o valoare mai mică.

Notă:   * Acestea sunt doar valori recomandate ale tensiunii. 

* Setările tensiunii depind de: 

1) Tipul şi grosimea materialului 

2) Dimensiunea acului 

3) Dimensiunea, tipul şi conţinutul de fibră al aţei 

Partea de sus 
Partea de jos 

Firul de la ac 

Firul de la ac 

Firul de la maieza inferioară 
Firul de la maieza superioară 

Ţesătura 
Butonul de reglare a tensiunii 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Subţire 4,0  0 8,0 

Grosime medie 5,0  0 8,5 

Grosime mare 5,0  0 8,5 
 

Ţesătura 
Butonul de reglare a tensiunii 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Subţire  2,5 1,0 7,0 

Grosime medie  3,0 1,0 7,0 

Grosime mare  3,5 1,0 7,0 
 

Partea de sus Partea de jos 

Firul de la maieza inferioară Firul de la ac 

Firul de la maieza superioară 

Firul de la maieza superioară 

Firul de la maieza superioară 

Firul de la ac 

Firul de la ac 

Partea de sus 

Partea de sus 

Firul de la maieza inferioară 

Firul de la ac 
Partea de jos 

Partea de jos 
Firul de la ac 

Firul de la maieza inferioară 
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POZIŢIA ACULUI   

BUTONUL 
PICIORUŞULUI PENTRU 
LĂŢIMEA TIGHELULUI 

S  

LUNGIMEA PASULUI 2 ~ 4  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echilibrul corect 

• Setaţi fiecare buton de reglare a tensiunii la valorile 

prezentate în partea dreaptă şi faceţi o cusătură de probă 

pe un eşantion din ţesătură.

 

 

 

 

Cum se obţine echilibrul 

• Când firul de la maieza superioară ajunge pe partea 

de jos a materialului: 

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la 

maieza superioară (portocaliu) la o valoare mai mare. 

- Sau rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la 

maieza inferioară (galben) la o valoare mai mică. 

 

 Când firul de la maieza inferioară apare pe partea de 

sus a materialului: 

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la 

maieza inferioară (galben) la o valoare mai mare.  

- Sau rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la  

maieza superioară (portocaliu) la o valoare mai mică.

 

• Când tensiunea firului de la acul din stânga este prea   

   mică:  

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la acul 

din stânga (albastru) la o valoare mai mare. 

 

• Când tensiunea firului de la acul din dreapta este prea 

mică:  

- Rotiţi butonul de reglare a tensiunii firului de la acul 

din dreapta (verde) la o valoare mai mare. 

Notă:  

6) Cusătura de siguranţă Mock ultra-întinsă cu 4 fire 

* Acestea sunt doar valori recomandate ale tensiunii. 

* Setările tensiunii depind de: 

1) Tipul şi grosimea materialului 

2) Dimensiunea acului 

3) Dimensiunea, tipul şi conţinutul de fibră al aţei 

Ţesătura 
Butonul de reglare a tensiunii 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Subţire 2,5 2,5 3,0 3,0 

Grosime medie 3,0 3,0 3,0 3,0 

Grosime mare 3,5 3,5 3,0 3,0 
 

Partea de sus 
Partea de jos 

Firul de la acul 
din dreapta Firul de la 

acul din 
stânga 

Firul de la 
maieza 
inferioară 

Firul de la maieza superioară 

Partea de jos 

Partea de jos 

Partea de jos 

Partea de jos 

Firul de la 
maieza 
inferioară 

Firul de la maieza superioară 

Firul de la maieza superioară 

Firul de la maieza superioară 

Firul de la maieza superioară 

Firul de la 
acul din 
stânga 

Firul de la 
maieza 
inferioară 

Firul de la 
maieza 
inferioară 

Firul de la 
maieza 
inferioară 

Firul de la 
acul din 
stânga 

Firul de la 
acul din 
stânga 

Firul de la 
acul din 
stânga 

Firul de la acul 
din dreapta 

Firul de la acul 
din dreapta 

Firul de la acul 
din dreapta 

Firul de la acul 
din dreapta 

Partea de sus 

Partea de sus 

Partea de sus 

Partea de sus 



37 

 

24 CUM SE COASE UN TIV RULAT 
 

• Această maşină poate coase patru tipuri de tivuri rulate. 

• Tivurile rulate se realizează prin rularea şi surfilarea 

marginilor ţesăturii.  

• Ţesăturile subţiri cum ar fi batistul, voalul, organdi, crep 

etc. dau cele mai bune rezultate. 

• Tivurile rulate nu sunt potrivite pentru ţesăturile groase 

sau rigide. 

Reglarea maşinii 

• Scoateţi acul din stânga. 

• Deplasaţi butonul picioruşului pentru lăţimea tighelului în 

poziţia R. (A se vedea pagina 28) 

• Aliniaţi latura din stânga a plăcii de suport a picioruşului 

pentru lăţimea tighelului cu marcajul R pe placa de ac 

rotind butonul picioruşului pentru lăţimea tighelului, după 

cum este necesar. 

• Setaţi butonul de reglare a lungimii pasului la “F ' 2” şi 

maşina va trage un tighel fin. 

• Acul: Ac SINGER #2022 dimensiunea 80/11 sau 90/14 

• Aţa: Pentru tivurile rulate pot fi utilizate o varietate de 

combinaţii de aţe.
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Notă: Pentru un tiv rulat superb cu două fire înfilaţi 
maieza superioară cu nailon pentru tricotaje şi acul 
cu aţă normală subţire. POZIŢIA ACULUI 

 

 
 

BUTONUL PICIORUŞULUI 

PENTRU LĂŢIMEA 

TIGHELULUI S 

LUNGIMEA PASULUI F ~ 2 

DISTRIBUITOR ÎN FUNCŢIUNE 
 

Firul de la maieza 
superioară 

Butonul de reglare a tensiunii 
Albastru Verde Portocaliu Galben 

Poliester  3,0  2,0 
Nailon pentru 
tricotaje 

 

3,0 
 

2,0 
 

Firul de la 
maieza 
superioară 

Butonul de reglare a tensiunii 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Nailon pentru 
tricotaje 

 

2,0 
 

4,0 
 

 

1) a. Cusătură overloc cu marginea îndoită, cu 2 fire 

Echilibrul corect 

* Setaţi fiecare buton de reglare a tensiunii la valorile 
prezentate în partea dreaptă. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Cusătură cu tiv rulat standard, cu 2 fire 

Echilibrul corect 

• Setaţi fiecare buton de reglare a tensiunii la valorile 

prezentate în partea dreaptă şi faceţi o cusătură de 

probă pe un eşantion din ţesătură.

Firul de la ac 

Partea de sus Partea de jos 

Firul de la maieza 

inferioară 

Firul de la ac 

Partea de sus 
Partea de jos 

Firul de la maieza 

inferioară 
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Notă: Pentru un tiv rulat superb înfilaţi maieza 

superioară cu nailon pentru tricotaje, iar acul şi 

maieza inferioară cu aţă normală subţire. 

POZIŢIA ACULUI 

 
BUTONUL PICIORUŞULUI 

PENTRU LĂŢIMEA 

TIGHELULUI 

R 

LUNGIMEA PASULUI F ~ 2 
 

2) a. Cusătură cu tiv rulat standard, cu 3 fire 

Firul de la 

maieza 

superioară 

Butonul de reglare a tensiunii 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Poliester  3,0 5,0 3,0 

Nailon 

pentru 

tricotaje 

 3,0 3,5 3,5 

 

 

Echilibrul corect 

•  Setaţi fiecare buton de reglare a tensiunii  la valorile 
prezentate în partea dreaptă şi faceţi o cusătură de 
probă pe un eşantion din ţesătură. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Cusătura cu tiv rulat, cu firul maiezei superioare 
înfăşurat, cu 3 fire 

 
 

Echilibrul corect 

• Setaţi fiecare buton de reglare a tensiunii la valorile 

prezentate în partea dreaptă şi faceţi o cusătură d  e 

probă pe un eşantion din ţesătură. 

 

 
 

Firul de la 

maieza 

superioară 

Butonul de reglare a tensiunii 

Albastru Verde Portocaliu Galben 

Poliester  2,0 5,0 7,0 

Nailon pentru 

tricotaje 
 2,0 2,0 5,0 

 

Partea de sus 

Partea de jos 

Firul de la ac 

Firul de la maieza superioară 

Partea de sus 

Partea de jos 

Firul de la ac 

Firul de la ac 

Firul de la maieza superioară 

Firul de la maieza inferioară 
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Informaţii suplimentare despre tivurile rulate 

• Când începeţi să coaseţi ţineţi lanţul de aţă astfel încât 

să nu se înfăşoare în tighel. 

• Aplicaţi o tensiune uşoară pe material în direcţia de 

coasere şi în acest fel poate fi obţinut un tighel cu un 

finisaj mai fin.  

• Lăţimea minimă a cusăturii overedge care poate fi 

obţinută pentru tivurile rulate este de aproximativ 1,5 

mm (1/16 inch) deoarece lăţimea de tăiere nu poate fi 

setată la o valoare mai mică de 3,5 mm (9/64 inch). 

Pentru a asigura lanţul de aţă de la tivul rulat 

• Aplicaţi o picătură de substanţă de sigilare lichidă la 

capătul tighelului. Lăsaţi să se usuce, apoi tăiaţi lanţul 

aproape de ochiuri. 

Notă: Înainte de a utiliza substanţa de sigilare lichidă, 

testaţi-o pentru a vedea dacă nu ies culorile.



25 
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25. VARIAŢII DE CUSĂTURI ŞI TEHNICI 
DE COASERE 

Cum se coase un tighel decorativ tip flatlock 

• Un tighel flatlock se obţine prin ajustarea tensiunii la 

tighelul overloc cu 3 fire, cosând tighelul şi trăgând de 

material pentru a întinde tighelul. 

• Cusătura flatlock poate fi utilizată ca tighel constructiv 

şi decorativ sau doar ca ornament. 

(1) Reglarea maşinii 

• Scoateţi acul din stânga sau pe cel din dreapta. 

• Începeţi cu maşina înfilată şi cu tensiunea reglată 

pentru cusătura overloc cu 3 fire (pagina 29). 

• Slăbiţi mult  tensiunea de la firul acului (verde sau 

albastru). 

• Slăbiţi uşor tensiunea de la firul maiezei superioare 

(portocaliu).  

• Strângeţi puternic tensiunea firului de la maieza 

inferioară (galben). 

(2) Efectuarea unei cusături flatlock la un tiv 

• Aşezaţi materialul îndoit pe dos pentru a realiza o 

cusătură decorativă pe faţa articolului de 

îmbrăcăminte.  

• Trageţi tighelul, tăind materialul în plus. 

• Firul de la ac (verde sau albastru) va forma un V pe 

dosul materialului. 

• Firul de la maieza inferioară se va trage în linie 

dreaptă la marginea materialului.

Îndepărtaţi Îndepărtaţi 

Firul de la ac 

Firul de la maieza 
superioară 
Partea de sus 

Partea de jos 

Firul de la ac 
Firul de la maieza 
inferioară 
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• Trageţi în direcţii opuse ale cusăturii pentru ca 

ochiurile să rămână drepte. 

(3) Cusătura Flatlock decorativă 

• Aşezaţi cuţitul superior mobil în poziţia de 

nefuncţionare (pagina 25). Materialul nu este 

aranjat, nici tighelul. 

• Îndoiţi materialul pe dos. 

• Aşezaţi materialul astfel încât tighelul să fie cusut cu 

o parte din ochiuri în afara materialului. 

• Trageţi de tighel din părţi opuse pentru ca ochiurile să 

devină drepte.  

(4) Informaţii suplimentare despre cusătura 
Flatlock 

• Tensiunile trebuie să fie reglate corect pentru ca 

materialul să stea drept. 

• Firul de la maieza superioară este firul proeminent 

de la tighelul flatlock. Introduceţi un fir decorativ în 

maieza superioară şi nişte fire discrete în maieza 

inferioară şi în ac. 

• Pentru o cusătură tip scară, trageţi tighelul cu laturile 

pe faţă îmbinate. Firul de la ac va fi firul proeminent 

care creează scara (A).

Partea de jos 

Partea de sus 



 

 

 

Cum se realizează o cusătură invizibilă overloc 

 

• Surplusul de material este tăiat la margine iar tivul este 

cusut şi marginile brute sunt cusute cu cusătura 

overloc într-o singură operaţie. 

• Cusătura oarbă overlock este cea mai potrivită pentru 

coaserea tricotajelor. Asigură un finisaj durabil, 

aproape invizibil. 

• Scoateţi acul din stânga şi reglaţi maşina pentru o 

cusătură overloc îngustă cu 3 fire. 

Notă: Poate fi folosită şi cusătura flatlock cu trei fire. 

• Setaţi butonul de reglare a lungimii pasului la 4. 

• Îndoiţi tivul pe dosul materialului, apoi din nou pe faţă 

cu 6 mm (1/4") dincolo de îndoitură. 

• Coaseţi pe marginea extinsă a tivului, lăsând acul 

maşinii să prindă foarte puţin marginea îndoiturii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cum se realizează cusăturile fang  

 

• Coaseţi cusăturile decorative fang pe material înainte 

de a croi obiectul de îmbrăcăminte. 

• Scoateţi acul din stânga şi reglaţi maşina pentru o 

cusătură overloc îngustă cu 3 fire. 

Notă: Pentru această tehnică poate fi utilizată şi 

cusătura cu tiv rulat. 

• Aşezaţi cuţitul superior mobil în poziţia de 

nefuncţionare (pagina 25). 

• Marcaţi materialul cu numărul dorit de puncte fang, cu 

un marker pentru ţesături solubil în apă.

Îndepărtaţi 

Îndepărtaţi 
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• Îndoiţi materialul pe dos şi coaseţi. 

• Apăsaţi îndoiturile fang în aceeaşi direcţie. 

 

Întoarcerea la colţurile pătrate 

 

(1) Colţul exterior 

• Tăiaţi aproximativ 2 cm (51/64 inch) de la colţ, în linie 

cu marginea tighelului overedge. 

• Coaseţi un ochi dincolo de punctul A şi opriţi-vă. 

• Ridicaţi acul şi picioruşul presor. 

• Trageţi materialul în partea din spate a maşinii, 

suficient cât să se elibereze firul prins de gheara 

plăcii de ac. 

Notă: Picioruşul presor a fost îndepărtat pentru a se 

vedea mai bine detaliile.  

• Rotiţi materialul şi lăsaţi în jos picioruşul presor astfel 

încât cuţitul să fie poziţionat în linie cu marginea 

tăiată. 

• Trageţi în sus firele slăbite, apoi începeţi să coaseţi. 

(2) Colţul interior 

• Tăiaţi materialul la marginea tivului.

Linia de tăiere 

Linia de 
tăiere 

Crestătură 
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• Aşezaţi cuţitul superior mobil în poziţia de 

nefuncţionare (pagina 25). 

• Coaseţi pe marginea tăiată a materialului. 

• Opriţi-vă din cusut înainte de a ajunge la colţ şi îndoiţi 

materialul spre stânga pentru a îndrepta colţul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Continuaţi să coaseţi încet, ţinând marginea 

materialului în linie dreaptă şi deplasând îndoitura pe  

măsură ce coaseţi. 

 

 

 

 

 

Amplasarea acelor cu gămălie 

• Introduceţi acele cu gămălie în partea stângă a 

picioruşului presor. Acele vor fi uşor de scos şi nu intră 

în raza de tăiere a cuţitelor. 

 Atenţie: 

Coaserea peste ace va deteriora şi/sau va 

distruge lama cuţitelor.  

Asigurarea lanţului de fir 

• Înfilaţi un ac de cusut manual cu urechea mare (de 

exemplu un ac pentru tapiţerie) cu lanţul format din fir. 

• Introduceţi acul în capătul tighelului pentru a fixa firul. 

Notă: Pentru a asigura lanţul de fir de la un tiv rulat, 

vezi pagina 39.

Poziţia acului 
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Cum se întăreşte un tighel 

• Prin introducerea unei benzi de ţesătură diagonală în 

timpul realizării unei ţesături overedge tighelul se va 

stabiliza. 

• Introduceţi banda prin orificiul din faţa picioruşului. 

• Aşezaţi banda sub picioruş înspre partea din spate a 

maşinii şi coaseţi tighelul pe obiectul de îmbrăcăminte. 

• Banda se prinde odată cu coaserea tighelului. 

 

 

 

 

 

 

Împletire prin coaserea fără material 

 

• Aşezaţi cuţitul superior mobil în poziţia de 

nefuncţionare. 

• Introduceţi un şnur de umplere cum ar fi o sfoară sau o 

bandă de ţesătură în diagonală prin orificiul din faţa 

picioruşului. 

• Poziţionaţi şnurul de umplere sub picioruş şi coaseţi un 

lanţ de lungimea dorită. 

• Şnururile împletite prin coaserea fără material pot fi 

folosite individual sau împletite în şnururi cu 3 sau 4 

şuviţe.
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26. ÎNTREŢINEREA MAŞINII 

O maşină overloc necesită mai multe operaţii de 

întreţinere decât o maşină convenţională, în special din 

două motive. 

1) Se produc multe scame ca urmare a acţiunii de 

tăiere a cuţitelor. 

2) Maşina overloc funcţionează la viteze foarte mari şi 

trebuie unsă frecvent pentru lubrifierea pieselor 

interne. 

 

 

Curăţarea maşinii 

   Pericol: 

Înainte de a curăţa maşina, deconectaţi cablul 

electric din priza de perete. 

•  Curăţaţi frecvent scamele din zona maiezei şi a cuţitului 

cu o perie uscată pentru scame. 

Notă: Peria pentru scame este o piesă opţională. 

 

 

 

Lubrifierea maşinii 

Pericol: 

Înainte de a lubrifia maşina, deconectaţi cablul 

electric din priza de perete. 

• Punctele de ungere prezentate în schemă trebuie 

lubrifiate periodic. 

Notă: Folosiţi ulei pentru maşina de cusut. Nu folosiţi 

niciun alt fel de ulei, deoarece acest lucru ar 

putea duce la deteriorarea maşinii.
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Cum se înlocuieşte cuţitul fix 

    Pericol: 

Înainte de a înlocui cuţitul fix, deconectaţi cablul 

electric din priza de perete. 

•   Cuţitul fix trebuie înlocuit când se toceşte.  

• Cuţitul fix poate fi înlocuit conform instrucţiunilor 

furnizate; totuşi dacă întâmpinaţi dificultăţi, luaţi 

legătura cu reprezentantul dvs. SINGER pentru a face 

reglajele necesare. 

• Asiguraţi-vă că ştecherul de la cablul electric este 

deconectat de la sursa electrică. 

• Deschideţi capacul maiezei şi aşezaţi cuţitul superior 

mobil 1 în poziţia de nefuncţionare (pagina 25). 

• Slăbiţi şurubul de la cuţitul fix 2 şi scoateţi cuţitul fix 3. 

• Introduceţi un nou cuţit fix în şanţul de la suportul 

cuţitului fix. 

• Strângeţi şurubul cuţitului fix 2. 

• Aduceţi din nou cuţitul superior mobil 1 în poziţia sa de 

funcţionare.
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27. GRAFICUL DE IDENTIFICARE A PROBLEMELOR 

Problemă Soluţie Pagina 

Materialul nu este antrenat 

bine - Măriţi lungimea pasului. 21 

 - Creşteţi presiunea picioruşului presor la materialele groase. 22 

 - Reduceţi presiunea picioruşului presor la materialele subţiri. 22 

 

Se rupe acul - Introduceţi acul în mod corect. 11 

 - Nu trageţi de material în timp ce coaseţi. 29 

 - Strângeţi şurubul de la suportul acului. 11 

 - Folosiţi un ac mai mare la materialele groase. 7 

 

Se rupe aţa - Verificaţi modul de înfilare. 12-19 

 - Verificaţi dacă nu sunt fire de aţă încurcate sau blocate. 20 

 - Introduceţi acul în mod corect. 11 

 - Introduceţi un ac nou, acul existent poate fi îndoit sau poate avea vârful tocit. 7 

 - Folosiţi aţă de calitate superioară. 50 

 - Slăbiţi tensiunea firului de aţă. 

 

31~39 

Scapă ochiuri - Introduceţi un ac nou, acul existent poate fi îndoit sau poate avea vârful tocit. 7 

 - Strângeţi şurubul de la suportul acului. 11 

 - Introduceţi acul în mod corect. 11 

 - Schimbaţi tipul sau dimensiunea acului. 7 

 - Verificaţi modul de înfilare. 12-19 

 - Creşteţi presiunea picioruşului presor. 22 

 - Folosiţi aţă de calitate superioară. 

 

50 

Ochiuri neuniforme - Echilibraţi tensiunea firului de aţă. 31~39 

 - Verificaţi dacă nu sunt fire de aţă încurcate sau blocate. 20 

 - Verificaţi modul de înfilare. 12-19 

 

Materialul se strânge 

- Slăbiţi tensiunea firului de aţă. 

 31~39 

- Verificaţi dacă nu sunt fire de aţă încurcate sau blocate. 20 

 - Folosiţi aţă subţire, de calitate superioară. 50 

 - Micşoraţi lungimea pasului. 21 

 - Reduceţi presiunea picioruşului presor la materialele subţiri. 22 

 

Tăierea marginii nu este 

uniformă - Verificaţi alinierea cuţitelor. 48 

 - Înlocuiţi unul sau ambele cuţite. 48 

 

Materialul se blochează - Închideţi capacul maiezei înainte de a coase. 9 

 -  Verificaţi dacă nu sunt fire de aţă încurcate sau blocate. 

- Comprimaţi straturile groase de material cu o maşină convenţională înainte de a 

coase cu maşina overloc. 

 

20 

Maşina nu funcţionează - Conectaţi maşina la o sursă electrică. 9 
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28. RELAŢIA DINTRE MATERIAL, AŢĂ ŞI AC 

 

Tipul de material Tipul de aţă 
Acul 

SINGER Cat. Nr. 2022 

 
Subţire 
 
Batist, organdi,  
voal, crep etc. 

Bumbac: #100 
Mătase: #100 
Aţă filată: #80 - #90 
Tetron: #80-#100 

#11 

De grosime medie 
 
Muselină, bumbac indian, satin, 
gabardina, stofă de lână moale 

Bumbac: #60 - #80 
Mătase: #50 
Aţă filată: #60-#80 
Tetron: #60 - #80 

#11, #14 

Gros 
 
Denim, stofă tweed, catifea 
raiată, serj 

Bumbac: #40 - #60 
Mătase: #40 - #60 
Aţă filată: #60 - #80 
Tetron: #50 - #80 

#16 

 
 
Tricotaje 
Tricot 
 
 
 
 
Jerseu 
 
 
 
 
 
 
Lână (ţesută, tricotată) 

Aţă filată: #80 - #90 
Tetron: #60 - #80 

#11 

Aţă filată: #60-#80 
Tetron: #60 - #80 
Bumbac: #60-#80 

#11, #14 

Aţă filată: #60 - #80 
Tetron: #50 - #60 
Nailon pentru tricotaje 
Tetron pentru tricotaje 

#11,#14 

Acul SINGER Cat. Nr. 2022 este livrat împreună cu maşina. Totuşi se recomandă să vă selectaţi acul în funcţie de 
materialul pe care îl coaseţi.  
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29. SPECIFICAŢII 

Element                                         Specificaţii 

Viteza de coasere 1.200±150 spm 

Lungimea pasului (cantitatea de material antrenat) 1 ~ 4 mm (standard: la tiv rulat F - 2, overedge normal 3,0) 

Raportul de alimentare diferenţială 1:0,7 ~ 1:2 (cu maşina de alimentare diferenţială) 

Lăţimea tighelului overedge Tiv rulat 1,5 mm, overedge normal 3,0 ~ 6,7 mm 

 (standard 3,5 mm) 

Pasul barei cu ac  27 mm 

Ridicarea picioruşului presor  4,5~5,0 mm 

Ac SINGER Cat. Nr. 2022 #14 

 SINGER Cat. Nr. 2022 #16 

 

Model 14HD854 

Numărul de fire  2,3,4 

Dimensiunile maşinii (mm) 

Lăţime  338 

Adâncime  280 

Înălţime  265 

Greutate (kg)  6,2 



 

 

NOTE 
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