MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
Futura™ 200
SINGER is sewing made easy.™

INTRODUCERE
Bine aţi venit
Bine ați venit în familia SINGER® și FELICITĂRI pentru achiziționarea unei noi mașini de cusut
SINGER®!
Brandul SINGER reprezintă de peste 160 de ani calitate în domeniul cusutului. Proiectăm
utilajele noastre pentru cusători de toate nivelurile de abilitate, astfel încât toată lumea să
beneficieze de bucuria de a coase, de a crea, de a bricola, de a meșteșugi și multe altele. Este
important pentru noi să vă bucuraţi de cea mai ușoară și de succes experiență în domeniul
cusutului. Punem la dispoziţie un manual de instrucțiuni cu grafică ușor de înțeles și instrucțiuni
pas cu pas. Asistenţă suplimentară, în regiune, poate fi găsită pe site-ul www.singer.com.
Suntem gata să vă ajutăm și să sperăm să vă bucurați de mașina dvs. de cusut SINGER®.
Spor la cusut!

INTRODUCERE
Instrucțiuni de siguranță importante
Această mașină de cusut casnică este proiectată pentru a se conforma cerinţelor IEC / EN
60335-2-28 și UL1594.
Atunci când folosiți 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
oferită unei terțe persoane.
PERICOL - Pentru a reduce riscul de electrocutare:
- O mașină de cusut nu trebuie lăsată niciodată nesupravegheată atunci când este conectată.
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 reglaje de
service menționate în manualul de instrucțiuni.
AVERTISMENT – lovirea sau rănirea persoanelor
- Nu permiteți utilizarea pe post de jucărie. O atenție deosebită este necesară atunci când
această mașină de cusut este folosită de copii sau în apropierea copiilor.
- Folosiți această mașină de cusut numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descris în
acest manual. Folosiți numai accesoriile recomandate de producător, așa cum sunt menţionate
în acest manual.
- Nu folosiți niciodată această mașină de cusut dacă are cablul sau ştecherul deteriorat, dacă nu
funcționează corect, dacă a fost scăpată din mână sau deteriorat sau aruncată în apă. Returnaţi

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 ventilaţie blocate. Păstrați orificiile de
ventilație ale mașinii de cusut și pedala curate, fără acumulare de scame, praf și materiale
textile.
- Țineți degetele departe de orice piese mobile. O atenţie specială este necesara în jurul acului
maşinii de cusut.
- Utilizați întotdeauna plăcuţa pentru ac adecvată. Plăcuţa greșită poate provoca ruperea acului.
- Nu folosiți acele îndoite.
- Nu trageți și nu împingeți țesătura în timpul cusăturii. Aceasta poate devia acul, determinând
ruperea acestuia.
- Purtați ochelari de protecţie.
- Opriți mașina de cusut („O”) atunci când realizaţi o ajustare în zona acului, cum ar fi
introducerea aţei în ac, schimbarea acului, bobinarea aţei pe suveică sau schimbarea
picioruşuşului de presare etc.
- Nu lăsați să cadă sau nu introduceți niciodată niciun obiect în niciun orificiu.
- Nu folosiți în aer liber.
- Nu utilizaţi acolo unde se utilizează produse cu aerosoli (spray) sau unde se administrează
oxigen.
- Pentru a vă deconecta, rotiți toate comenzile în poziția oprit („O”), apoi scoateți ştecherul din
priză.
- Nu deconectați prin tragerea cablului. Pentru a deconecta, prindeţi ştecherul, nu cablul.
- Pedala este utilizată pentru a acționa mașina. Evitați așezarea altor obiecte pe pedală.
- Nu folosiți mașina dacă este umedă.
- Dacă lampa LED este deteriorată sau spartă, aceasta trebuie înlocuită de către producător sau
agentul de service sau de către o persoană calificată similar, pentru a evita orice pericol.
- În cazul în care cablul de alimentare conectat la pedală este deteriorat, acesta trebuie înlocuit
de către producător sau agentul de service sau de către o persoană calificată similar, pentru a
evita orice pericol.
- Această mașină de cusut este prevăzută cu dublă izolație. Folosiți numai piese de schimb
identice. A se vedea instrucțiunile pentru Repararea aparatelor cu izolație dublă.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCȚIUNI
Doar pentru Europa:
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de la 8 ani și peste și de către persoane cu
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a
oferit supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă
aceştia înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea
are trebuie realizată de utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
Nivelul de zgomot în condiții normale de funcționare este mai mic de 75 dB (A).
Mașina trebuie utilizată doar cu pedala de tip C-8000 fabricată de ZENG HSING TAIWAN, LTD.
Pentru ţările din afara Europei:

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 aceştia au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea mașinii
de cusut de la o persoană responsabilă pentru siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați
pentru a se asigura că nu se joacă cu mașina de cusut.
Nivelul de zgomot în condiții normale de funcționare este mai mic de 75 dB (A).
Mașina trebuie utilizată doar cu pedala de tip C-8000 fabricată de ZENG HSING TAIWAN, LTD.
REPARAREA PRODUSELOR CU IZOLAŢIE DUBLĂ
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”.
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Cheie explicativă pentru notările din acest manual:
√ = Informații utile
Δ = Ar putea provoca vătămări

→ = cu impact asupra rezultatelor de cusut
Pentru a vă asigura că vi se oferă întotdeauna cele mai moderne capacități de cusut,
producătorul își rezervă dreptul de a schimba aspectul, designul sau accesoriile acestei mașini
de cusut atunci când va considera necesar.
SINGER and SINGER IS SEWING MADE EASY este o marcă înregistrată a The SINGER Company
Limited sau a filialelor sale.
© 2017 SINGER Company Limited sau afiliații săi. Toate drepturile rezervate

DESPRE MAŞINA DVS. DE CUSUT
Piesele principale ale părţii frontale a maşinii

1. CADRAN TENSIONARE FIR vă permite să selectați tensiunea potrivită pentru cusătură, fir și
țesătură. (Vezi pagina 19)
2. MANETA DE PRELUARE A FIRULUI controlează fluxul firului superior în timpul coaserii. (Vezi
pagina 15)
3. BUTOANELE DE FUNCȚIONARE controlează acul în sus / jos și funcțiile Start / Stop, precum și
funcția de coasere inversă. (Vezi pagina 20)
4. CUŢITUL PENTRU FIR este localizat în mod convenabil pentru tăierea capetelor firului la
sfârșitul cusutului.
5. MANETA DISPOZITIVULUI DE INTRODUCERE A FIRULUI ÎN AC este folosită pentru a acționa
dispozitivul automat de introducere a firului în ac. (Vezi pagina 16)
6. PICIORUŞUL PRESOR ține țesătura pe plăcuţa dinţată de alimentare, trăgând materialul sub
picioruş în timp ce coaseți. (Vezi pagina 29)
7. PLĂCUŢA PENTRU AC are linii directoare care vă ajută să mențineți cusăturile drepte. (Vezi
pagina 9)
8. COMPARTAMENTUL DE DEPOZITARE DETAŞABIL oferă o suprafață plană pentru cusut,
depozitare pentru accesorii și acces la brațul liber. (Vezi pagina 10)
9. OPRITORUL DE BOBINARE A SUVEICII stabilește când suveica este plină și se dezactivează
automat. (Vezi pagina 13)
10. MANETA DE REGLARE A CONTROLULUI VITEZEI controlează viteza cu care mașina coase
atunci când se utilizează pedala sau butonul de pornire / oprire manual. (Vezi pagina 20)
11. ECRAN LCD afișează vizual numărul cusăturii, lungimea cusăturii sau lățimea cusăturii în
funcție de modul selectat (vezi pagina 20)
12. BUTOANELE PENTRU FUNCȚII controlează lățimea cusăturii și lungimea cusăturii, precum și
memorarea modelului pentru cusături alfa și numerice. (Vezi paginile 21 și 22)
13. BUTONELE DE REGLARE A MODELULUI controlează selecția modelelor de cusături. Butonul
din stânga controlează cifra din stânga și butonul din dreapta controlează cifra din dreapta.
(Vezi paginile 20 și 22)
14. SUVEICA ține firul care formează cusăturile care apare pe partea inferioară a țesăturii. (Vezi
pagina 14)
Principalele piese ale părţii posterioare a maşinii

1. AXUL DE MOSOR ORIZONTAL ține mosorul cu fir și capacul mosorului pentru firul superior.
2. AXUL DE BOBINARE A SUVEICII ține suveica în timpul suveicării. (Vezi pagina 13)
3. GAURA PENTRU AL DOILEA AX DE MOSOR este utilizată pentru a ține un ax suplimentar,
pentru mosoarele de fir care urmează a fi utilizate în poziție verticală sau pentru a utiliza două
mosoare simultan pentru coaserea cu ac dublu.
4. ROATA DE MÂNĂ (ROTIŢI ÎNTOTDEAUNA SPRE DVS.), controlează mișcarea acului și a
manetei de prindere a firului.
5. MÂNERUL este utilizat pentru ridicarea și transportul mașinii.
6. COMUTATORUL DE PORNIRE ȘI LUMINĂ porneşte simultan mașina și lumina pentru cusut.
(Vezi pagina 12)
7. PRIZA PRINCIPALĂ este utilizată pentru conectarea cablului de alimentare. (Vezi pagina 12)
8. CONECTORUL PENTRU PEDALĂ este locul în care se conectează pedala la mașină. (Vezi pagina
12)
9. DISCUL DE TENSIONARE LA BOBINAREA SUVEICII ţine firul bine pentru a asigura o înfășurare
lină și uniformă a suveicii. (Vezi pagina 13)
10. GHIDURI de PRE-TENSIONARE A FIRULUI ajută la menținerea fluxului firului în timpul
coaserii. (Vezi pagina 15)
11. SUPORTUL GRAFICULUI DE CUSĂTURI este introdus în partea stângă a mânerului pentru a
susţine Graficul cu modele de cusături.
12. GRAFICUL CU MODELUL DE CUSĂTURI arată toate cusăturile disponibile pentru o selectare
ușoară. Rotiți-l spre dvs. pentru a vizualiza cusăturile. Această diagramă se află în geanta în care
este depozitat manualul de instrucțiuni.
13. PLACA FRONTALĂ acoperă și protejează mecanismele interioare ale mașinii.

14. DISPOZITIVUL DE RIDICARE PICIORUŞ PRESOR ridică și coboară picioruşul presor. Ar trebui
să fie așezat în sus pentru introducerea firului în mașină și în jos pentru cusut. (Vezi pagina 29)
15. MANETA DE COBORÂRE A DISPOZITIVULUI DINŢAT DE ANTRENARE controlează dacă dinții
de alimentare sunt poziţionaţi în sus pentru cusut sau în jos pentru a fixa un nasture. (Vezi
pagina 27)
16. PEDALA controlează viteza de cusut prin cantitatea de presiune aplicată de utilizator. (Vezi
pagina 12)
17. CABLUL DE ALIMENTARE conectează mașina la sursa de alimentare. (Vezi pagina 12)

Zona acului și a picioruşului presor

1. MANETA PENTRU BUTONIERĂ ÎNTR-UN SINGUR PAS determină automat lungimea butonierei
atunci când este coborâtă. (Vezi pagina 26)
2. MANETA DISPOZITIVULUI DE INSERARE A FIRULUI ÎN AC este utilizată pentru a acționa
mecanismul automat de inserare a firului în ac.
3. GHIDUL DISPOZITIVULUI DE INSERARE A FIRULUI ÎN AC ține bine firul înainte de a-l plasa în
axul cârligului.
4. BARA PRESOARE găzduiește suportul picioruşului presor.
5. ŞURUBUL PICIORUŞULUI PRESOR fixează suportul piciorușului presor pe bara presoare.
6. PICIORUSUL PRESOR fixează materialul pe dispozitivul dințat de alimentare în timp ce coaseți.
Sunt disponibile diverse picioruşe opționale de presare, în funcție de materialele cusute și de
tehnicile de coasere. (Vezi pagina 11)
7. DISPOZITIVUL DINŢAT DE ANTRENARE, care arată ca nişte rânduri de dinți sub picioruşul
presor, controlează mișcarea țesăturii sub picioruşul presor.

8. PLACA ACULUI acoperă zona suveicii și oferă o suprafață plană în jurul picioruşului presor
pentru cusut.
9. GHIDUL PENTRU FIR controlează mișcarea firului superior.
10. ŞURUBUL CLEMEI DE FIXARE A ACULUI fixează acul atunci când este plasat în clema acului.
11. CLEMA DE FIXARE A ACULUI ține acul mașinii în poziție.
12. ACUL ține firul în timpul formării cusăturii.
13. BUTONUL DE BLOCARE ÎN POZIŢIE ajută la antrenarea uniformă a materialului la cusăturile
mai groase.
14. SUPORTUL PICIORUŞULUI PRESOR ține picioruşul presor.
15. GHIDURILE DE CUSUT sunt utilizate ca referință vizuală pentru ghidarea țesăturii în linie
dreaptă în timpul coaserii. Prima linie este la 3/8 ”(10mm) de la poziția centrală a acului. Cele
mai populare măsuri ale distanţei dintre cusături sunt 1/2 "(13mm) și 5/8" (16mm). Distanţa
dintre cusături de 1/2 "este a doua linie, iar distanţa dintre cusături de 5/8" este a 3-a linie de la
poziţia centrală a acului.

Compartimentul de depozitare detaşabil și accesorii

Țineți compartimentul de depozitare detaşabil în poziţie orizontală, apoi trageți spre stânga
pentru a-l scoate din mașină. Făcând acest lucru, veți avea acces la brațul liber, ceea ce va face
ușor cusutul proiectelor tubulare, cum ar fi tivul pantalonilor sau mânecile. În plus, veți găsi
depozitate aici accesoriile mașinii (consultați pagina 11).
Pentru a înlocui compartimentul de depozitare detaşabil, țineți-l așa cum se arată în ilustrație,
apoi împingeți-l spre dreapta.

Masa de extensie oferă spațiu de cusut suplimentar atunci când coaseţi articole voluminoase.
Pentru instalare, extindeți picioarele așa cum este indicat în fotografia (A).
Scoateți compartimentul de depozitare și glisați masa pe brațul liber (B).
Picioarele de cauciuc ale mesei de extensie pot fi reglate rotind la stânga sau la dreapta pentru
a vă asigura că masa este la nivel pentru suprafața pe care coaseţi.

1. Accesorii

Această mașină este dotată cu un sortiment standard de picioruşe presoare și accesorii.
Majoritatea accesoriilor sunt amplasate în compartimentul de depozitare. Picioruşul de
antrenare uniformă se găsește în polistirenul care susţine masa de extensie.
Accesorii standard incluse:
a. Picioruş de uz general (pentru cusut general)
b. Picioruş pentru fermoar (pentru introducerea unui fermoar)
c. Picioruşul pentru butonieră (pentru realizarea butonierelor)

d. Picioruş de cusut nasturi (pentru fixarea nasturilor) (* Acest picioruş poate fi opțional la
mașinile vândute în unele zone)
e. Picioruşul pentru coasere uşoară (pentru cusături precise) (* Acest picioruş poate fi opțional
la mașini vândute în unele zone)
f. Picioruşul pentru tiv ascuns (pentru coaserea unui tiv ascuns)
g. Picioruş pentru cusătură satin (pentru cusături satin și alte cusături decorative)
h. Picioruş de alimentare uniformă (pentru alimentarea uniformă a pledurilor, a catifelelor și a
altor țesături pluşate) (* Acest picioruş poate fi opțional la mașinile vândute în anumite zone)
i. Picioruş deschis (pentru cusături satin și alte decoraţiuni) (* Acest picioruş poate fi opțional la
mașinile vândute în anumite zone)
j. Picioruş pentru cordon (pentru aplicarea firului decorativ) (* Acest picioruş poate fi opțional la
mașinile vândute în anumite zone)
k. Masa de extensie (oferă o suprafață de cusut la un nivel mai mare). Scoateți compartimentul
de depozitare pentru a conecta masa la mașină.
l. Cuţit pentru descusut / perie (îndepărtează cusăturile / perie scamele)
m. Ghid de margine / matlasare (pentru matlasare dreaptă și precisă) (* Acest ghid poate fi
opțional la mașinile vândute în anumite zone)
n. Pachet de ace (ace de schimb)
o. Suporturi mosor (2 dimensiuni pentru diferite stiluri de mosoare de fir)
p. Suveici (suveici transparente din clasa 15)
q. Șurubelniță L (pentru a îndepărta placa acului pentru curățare)
r. Al doilea ax pentru mosor (pentru cusut cu un ac dublu opțional)
s. Fetru pentru axul mosorului (pentru a crea un tampon pentru mosorul de fir atunci când
utilizați al doilea ax de mosor)
t. Înveliş moale (pentru a proteja mașina de praf și scame atunci când nu este utilizată)
u. Suport pentru diagrama de cusături (susţine diagrama cu modele de cusături pentru o
vizualizare mai ușoară)
Accesorii optionale:
Unele dintre picioruşele presoare enumerate mai sus pot să nu fie incluse în mașinile vândute în
anumite zone. Dacă aceste picioruşe presoare nu au fost incluse în mașina dvs., acestea pot fi
achiziționate separat. Consultați informațiile Accesorii opționale de mai jos.
Pentru informații despre picioruşele de presare suplimentare, ataşamentele și accesoriile care
pot fi disponibile pentru mașina dvs., vizitați www.singerco.com.

Accesorii
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Majoritatea accesoriilor sunt amplasate în compartimentul de depozitare. Picioruşul de
antrenare uniformă se găsește în polistirenul care susţine masa de extensie.
Accesorii standard incluse:
a. Picioruş de uz general (pentru cusut general)
b. Picioruş pentru fermoar (pentru introducerea unui fermoar)
c. Picioruşul pentru butonieră (pentru realizarea butonierelor)
d. Picioruş de cusut nasturi (pentru fixarea nasturilor) (* Acest picioruş poate fi opțional la
mașinile vândute în unele zone)
e. Picioruşul pentru coasere uşoară (pentru cusături precise) (* Acest picioruş poate fi opțional
la mașini vândute în unele zone)
f. Picioruşul pentru tiv ascuns (pentru coaserea unui tiv ascuns)
g. Picioruş pentru cusătură satin (pentru cusături satin și alte cusături decorative)
h. Picioruş de alimentare uniformă (pentru alimentarea uniformă a pledurilor, a catifelelor și a
altor țesături pluşate) (* Acest picioruş poate fi opțional la mașinile vândute în anumite zone)
i. Picioruş deschis (pentru cusături satin și alte decoraţiuni) (* Acest picioruş poate fi opțional la
mașinile vândute în anumite zone)
j. Picioruş pentru cordon (pentru aplicarea firului decorativ) (* Acest picioruş poate fi opțional la
mașinile vândute în anumite zone)
k. Masa de extensie (oferă o suprafață de cusut la un nivel mai mare). Scoateți compartimentul
de depozitare pentru a conecta masa la mașină.
l. Cuţit pentru descusut / perie (îndepărtează cusăturile / perie scamele)
m. Ghid de margine / matlasare (pentru matlasare dreaptă și precisă) (* Acest ghid poate fi
opțional la mașinile vândute în anumite zone)
n. Pachet de ace (ace de schimb)
o. Suporturi mosor (2 dimensiuni pentru diferite stiluri de mosoare de fir)
p. Suveici (suveici transparente din clasa 15)
q. Șurubelniță L (pentru a îndepărta placa acului pentru curățare)

r. Al doilea ax pentru mosor (pentru cusut cu un ac dublu opțional)
s. Fetru pentru axul mosorului (pentru a crea un tampon pentru mosorul de fir atunci când
utilizați al doilea ax de mosor)
t. Înveliş moale (pentru a proteja mașina de praf și scame atunci când nu este utilizată)
u. Suport pentru diagrama de cusături (susţine diagrama cu modele de cusături pentru o
vizualizare mai ușoară)
Accesorii optionale:
Unele dintre picioruşele presoare enumerate mai sus pot să nu fie incluse în mașinile vândute în
anumite zone. Dacă aceste picioruşe presoare nu au fost incluse în mașina dvs., acestea pot fi
achiziționate separat. Consultați informațiile Accesorii opționale de mai jos.
Pentru informații despre picioruşele de presare suplimentare, ataşamentele și accesoriile care
pot fi disponibile pentru mașina dvs., vizitați www.singerco.com.

2. PREGĂTIREA PENTRU CUSUT
Pornirea maşinii de cusut

Conectați mașina la o sursă de alimentare, așa cum este ilustrat. Această mașină este echipată
cu un ştecher polarizat care trebuie utilizat cu ieșirea polarizată corespunzătoare, (a și b)
Δ Deconectați cablul de alimentare atunci când mașina nu este utilizată.
Pedala
Pedala reglează viteza de cusut. Atunci când pedala este deconectată, utilizați butonul Start /
Stop pentru a acționa mașina.
Lumina de cusut
Apăsați comutatorul principal de la OFF (o) la ON (-) pentru alimentare și lumină.
Δ Pentru mașina cu ştecher polarizat (o lamă este 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 nu intră complet în priză, inversați ştecherul. Dacă încă nu se
potrivește, contactați un electrician calificat pentru a instala priza corespunzătoare. Nu
modificați ştecherul în niciun fel.
Δ Mașina dvs. SINGER® este ajustată pentru a oferi cele mai bune rezultate de coasere la
temperatura normală a camerei. Temperaturile extreme de fierbinte și rece pot afecta
rezultatele coaserii.

Δ După oprire, în mașină poate rămâne curent rezidual. Acest lucru poate determina lumina să
rămână aprinsă câteva secunde în timp ce se consumă energia electrică. Acesta este un
comportament normal pentru un aparat eficient din punct de vedere energetic.
BOBINAREA SUVEICII
→ Această mașină folosește suveici transparente din clasa 15.
Folosiți doar acest stil de suveică atunci când achiziționați suveici suplimentare pentru mașina
dvs. Nu înlocuiți cu suveici metalice.

1. Așezați mosorul de ață și suportul de mosor de dimensiunea corespunzătoare pe axul pentru
mosor. Suportul de mosor trebuie să fie suficient de mare pentru a acoperi capătul mosorului
de fir, astfel încât firul să se desfacă fără probleme. Pentru mosoare mai mici și mai înguste,
folosiți capacul mic pentru mosor, care poate fi găsit în compartimentul de depozitare
detașabil.

2. (A) Fixați firul în ghidajul din partea de sus a mașinii.
(B) Așezați bine firul în jurul discului de tensionare la bobinaea suveicii pentru a vă asigura că
firul se înfășoară uniform și constant.
(C) Bobinaţi suveica așa cum se arată, apoi așezați-o pe axul de bobinare a suveicii.

3. Verificați dacă suveica este împinsă ferm în jos (A).
În caz contrar, firul ar putea începe să se înfășoare sub suveică. Împingeți suveica și axul ferm
spre dreapta (B).
Când axul de bobinare a suveicii este împins spre dreapta, simbolul
LCD.

apare pe ecranul

4. Țineți capătul firului pentru a vă pregăti să bobinaţi.
Apăsaţi uşor pedala sau apăsaţi butonul Start / Stop în timp ce țineţi capătul firului. Lăsați-l să
învârtă câteva rotații încet, apoi ridicaţi piciorul de pe pedală sau apăsați butonul Start / Stop
pentru a opri.

5. Tăiați capătul firului aproape de suveică, apoi reluați bobinarea călcând pedala sau apăsând
butonul Start / Stop.

6. Suveica va opri înfășurarea atunci când este plină. Ridicați piciorul de pe pedală sau apăsați
butonul Start / Stop. Împingeți suveica spre stânga (A), apoi tăiați firul și scoateţi suveica din ax
(B).
→ Când axul de bobinare a suveicii este împins spre dreapta, maşina NU va coase. Asigurați-vă
că împingeți butonul de bobinare a suveicii înapoi spre stânga, după terminarea suveicii.

Introducerea suveicii
Δ Opriți întrerupătorul înainte de a introduce sau scoate suveica.

1. La introducerea sau scoaterea suveicii, acul și picioruşul presor trebuie ridicate complet.

2. Apăsați butonul de eliberare a capacului suveicii pentru a îndepărta placa de acoperire a
suveicii. Scoateți suveica goală.

3. Introduceți suveica bobinată în carcasa suveicii, cu firul derulându-se într-o direcție în sens
invers acelor de ceasornic (săgeată).

4. Trageți firul prin fanta (A).

5. Cu un deget ținut ușor deasupra suveicii, așezați firul bine în ghidaje, așa cum se arată.

6 Pentru a tăia excesul de ață trageți firul spre dvs. pentru a-l tăia cu tăietorul din punctul (B).
Repoziţionaţi placa de acoperire a suveicii.

Introducerea firului superior
Δ Pentru siguranță, opriți alimentarea înainte de a introduce firul în mașină.

1. Începeți rotirea roții de mână (A) spre dvs. pentru a ridica acul (B) și maneta de preluare a
firului (C). Ar trebui să puteți vedea maneta de preluare.

2. → Ridicați dispozitivul de ridicare a picioruşului presor. Acest lucru este necesar pentru ca
firul să fie introdus corect în mașină.

3. Așezați mosorul de aţă și capacul mosorului pe suportul pentru mosor.

4. Trageți firul din mosor prin cele două ghidaje de pretensionare din partea de sus a mașinii
(vezi pagina 8). Țineți firul cu ambele mâini și trageți-l în fiecare ghidaj.

5. (A) Aduceți firul prin canalul din dreapta, în jurul curbei în U și în sus prin canalul din stânga.
(B) În partea de sus a canalului stâng, glisați firul de la spate spre față prin ochiul manetei de
preluare a firului. Dacă firul nu trece prin ochiul manetei de preluare, mașina se va bloca când
începeți să coaseți. După introducerea firului prin maneta de preluare, aduceți din nou firul în
jos. (C) Treceți firul prin spatele ghidajelor metalice, apoi coborâți către ac.

6. Dacă doriți să introduceţi firul în ac manual, inseraţi-l din față spre spate. Trageți aproximativ
6-8 inci (15-20 cm) de fir în spate dincolo de ochiul acului. În mod alternativ, puteți utiliza
dispozitivul automat de inserare a firului în ac (vezi pagina 16)

Dispozitivul automat de inserare a firului în ac
Δ Pentru siguranță, opriți alimentarea înainte de a utiliza dispozitivul automat de inserare a
firului în ac.

1. Coborâți elevatorul piciorușului. Ridicați acul în poziția cea mai înaltă, întorcând roata de
mână spre dvs. Dacă întoarceți roata de mână înapoi, mașina se va bloca atunci când începeți
să coaseți.

2. Treceți firul în jurul ghidului pentru fir.

3. Apăsați pârghia cât de jos posibil. Dispozitivul de inserare a firului în ac trece automat în
poziția de inserare a firului.

4. Treceți firul în fața acului și pe sub cârlig.

5. Pentru a tăia firul în exces, luați capătul firului și trageți-l ușor peste cuţitul pentru ață situat
în dreapta acului.

6. Eliberați pârghia și capătul firului în același timp, aceasta va forma o buclă în partea din spate
a acului.

7. Trageți firul prin ochiul acului. În timp ce țineți firul, ridicați dispozitivul de ridicare a
piciorușului presor și trageți firul pe sub picioruş spre spate.
→ Trageți aproximativ 6-8 inci (15-20 cm) de fir în spate dincolo de ochiul acului. Acest lucru
poate împiedica ieşirea firului din ac atunci când începeţi să coaseţi.

3. ÎNCEPEREA CUSUTULUI
Înainte de a începe să coaseţi
Acum că firul a fost introdus în mașina dvs., vă vom arăta cum să configurați mașina pentru
tehnici de cusut de bază, cum ar fi: realizarea unei cusături drepte, realizarea unei cusături
decorative, realizarea unei cusături elastice, coaserea unei butoniere și coaserea unui nasture.
Cu fiecare tehnică, aveți ocazia să coaseți în acelaşi timp.
Pentru mai multe informații despre diferitele cusături de pe mașina dvs. și modul de utilizare a
acestora, consultați Ghidul de referință pentru cusături accesând www.singerco.com.
Iată alte câteva sfaturi care vă pot fi de ajutor înainte de a începe:
Când despachetați mașina, este posibil să observați câteva urme mici de ulei în jurul plăcii
acului sau a zonei picioruşului presor. Dacă da, ștergeți excesul de ulei cu o cârpă moale și
uscată înainte de a începe să coaseți. De asemenea, este recomandat să coaseți pe o bucată de
țesătură mostră pentru a îndepărta excesul de ulei.
Maneta de reglare a controlului vitezei este utilizată pentru a controla viteza mașinii. Aceasta
funcţionează indiferent dacă utilizați pedala sau butonul Start / Stop pentru a începe să coaseți.
Pentru a crește viteza de coasere, glisați maneta spre dreapta, pentru a reduce viteza glisați
maneta spre stânga. Când îndepărtați piciorul de pe pedală sau apăsați butonul Start / Stop,
mașina se va opri din cusut.
Acele sunt o parte importantă a cusutului. Utilizarea unor ace vechi, deteriorate sau incorecte
pentru proiectele dvs. poate afecta rezultatele cusutului. Pentru informații cu privire la ce ac
trebuie să folosiți pentru proiectul dvs., consultați Ghidul de referință pentru cusături de la
www.singerco.com. Pentru informații despre cum puteți schimba acul, consultați pagina 28.
În funcție de tehnica de cusut pe care doriți să o puneţi în practică, poate fi necesar să treceți la
un alt picioruș presor. Pentru informații despre cum să faceți acest lucru, consultați pagina 29.
Verificați pagina despre Formarea cusăturii (Vezi pagina 19). Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți
cum ar trebui să arate cusăturile atunci când coaseți.
Utilizați cuţitul de fir de pe mașină (a se vedea pagina 7) pentru a tăia capetele de fir atunci
când ați terminat coaserea. Acest lucru este util, deoarece capetele de ață sunt lăsate suficient
de lungi, astfel încât aţa să nu iasă din ac atunci când începeți să coaseți din nou.

Formarea cusăturii
1. Cum se formează cusăturile

Cusăturile se formează atunci când firul superior și firul suveicii se întrepătrund între straturile
de țesătură. Cusăturile sunt bine echilibrate atunci când firul acului apare în partea de sus și
firul suveicii apare în partea de jos.
2. Cadran de tensionare a firului

Cadranul de tensionare a firului are o serie de setări între 0 și 9. Cea mai mare parte dintre
cusăturile dvs. se vor realiza cu cadranul de tensionare a firului cuprins între 3 şi 5. Acesta poate
fi ajustat la un număr mai mare pentru o mai mare tensiune pe firul superior, dacă firul superior
pare prea slăbit. Acesta poate fi ajustat la un număr mai mic pentru o tensiune mai mică pe firul
superior, dacă firul suveicii pare să apară pe partea superioară a țesăturii.
Reglarea tensiunii

Tensiunea firului poate fi reglată și pentru diferite tehnici de cusut. Pentru însăilare (vezi
Anexa), o puteți slăbi la un număr mai mic, astfel încât cusăturile să poată fi îndepărtate cu
ușurință. Pentru strângere, puteţi selecta un număr mai mare.

→ Când coaseți, dacă vedeți bucle mari pe partea inferioară a țesăturii, aceasta este de fapt un
indiciu că firul superior nu a fost inserat corect, deoarece nu există tensiune care să îl
controleze. Pentru informații despre corectarea acestui lucru, consultați secțiunea Depanare și
Întreținere din acest manual.

Butoane de operare și butoane de funcţii

A. Butoane de operare
1. Buton Start / Stop
Apăsați acest buton pentru a porni sau pentru a opri mașina atunci când nu este utilizată
pedala.
2. Buton pentru coasere inversă
Țineți apăsat acest buton pentru a coase în sens invers la începutul și la sfârșitul unei cusături,
precum și la majoritatea modelelor de cusături. Butonul pentru coasere inversă este folosit și
pentru salvarea caracterelor din modul ABC. (Vezi pagina 21)

3. Butonul de poziționare a acului în sus / în jos
Apăsați acest buton pentru a muta acul în poziția sus sau jos. Acul va fi programat pentru a se
opri în poziția selectată până când butonul este apăsat din nou.
4. Maneta de reglare a controlului vitezei
Glisați această manetă spre stânga pentru a încetini mașina și spre dreapta pentru a crește
viteza mașinii.
B. Butoane de funcţii
5. Butonul pentru mod
Vă permite să comutați între cele trei selecții de mod
.
6. Ecran LCD
Afișează instrucțiuni referitoare la cusătura pe care aţi selectat-o.
7. Butoane de funcţie
Controlează selectarea numărului de cusături, precum și lățimea și lungimea cusăturilor.
ECRAN LCD

1. Indicator de mod
2. Poziţia acului sus / jos
3. Indicator de bobinare a suveicii
4. Indicatorul picioruşului presor
5. Numărul cusăturii
6. Indicatorul manetei pentru butonieră
7. Lățimea cusăturii
8. Lungimea cusăturii

Combinarea caracterelor în memorie

Maşina dvs. are capacitatea de a combina caractere din ABC. Se pot combina până la 40 de
cusături alfa sau numerice din modul ABC.
Combinarea cusăturilor:
Exemplu - „SINGER” - Combinarea numerelor de cusături 19, 09, 14, 07, 05, 18

1. Literele sunt selectate apăsând butoanele + și - ale celor două butoane funcționale situate în
stânga. După selectarea fiecărei litere, apăsați pe partea + a butonului funcției ABC, situat la
dreapta.
2. După ce toate literele sunt selectate, salvați secvența de litere apăsând butonul de coasere
inversă.
3. Acum sunteți gata să coaseți cuvântul „SINGER”. Aceasta va coase secvența de litere salvată
și se va opri când se termină secvența.Pentru a repeta secvența, apăsați pedala sau butonul
Start / Stop.
Introducerea unei cusături:
1. Când apare o eroare, de exemplu, se exclude „E” din SINGR.
2. Folosind butonul de funcție pentru lăţimea cusăturii +/- derulați la a patra literă a celor 5
cusături introduse (04/05) (Aceste numere sunt afișate sub pictogramele de lățime și lungime
pe ecranul LCD)
3. Folosind partea +/- a butoanelor de reglare a modelului, derulați la litera E, numărul 05.
Apăsați partea + a butonului ABC pentru a introduce litera.

4. Salvați noua ortografie a cuvântului apăsând butonul de coasere inversă. Acum sunteți gata
să coaseți cuvântul „SINGER”.
Ștergerea unei cusături:
1. Utilizând butonul de funcţie pentru lăţimea cusăturii +/- derulați până la poziția cusăturii pe
care doriți să o ștergeți.
2. Apăsați partea
a butonului funcției ABC.
3. Salvați secvența editată apăsând butonul Reverse.
Ștergeți memoria:
1. Apăsați și mențineți apăsată partea – a butonului funcţiei ABC Function până când toate
cusăturile programate au dispărut.
2. Salvați apăsând butonul de coasere inversă.
√ Atunci când butoanele Mode sau Function sunt atinse, aparatul va emite un semnal sonor de
avertizare.
√ Aparatul va emite 3 bipuri scurte pentru a vă avertiza dacă a fost selectată o funcție din
greșeală sau dacă aparatul este blocat ca urmare a inserării incorecte a firului sau dacă axul de
bobinare a suveicii este în poziția de bobinare.

Selectarea cusăturii
A. Modele de cusături de utilitate

B. Modele de cusături decorative

Pentru exemple de alte modele de cusături și instrucțiuni suplimentare, consultați Ghidul de
referință pentru cusături la www.singerco.com.
Alegerea modelelor cusăturilor de utilitate și decorative:

Maşina va avea automat setarea implicită la modelul
pornită. Puteți selecta, de asemenea, modul
modul

şi cusătura dreaptă atunci când va fi

pentru cusături decorative suplimentare sau

pentru modele de cusături alfa-numerice.

Alegeți modul și apoi apăsați cele două butoane de reglare a modelului din stânga + sau pentru a selecta numărul cusăturii dorite.
Reglarea lățimii sau a lungimii cusăturii:

Maşina va activa automat o lățime şi o lungime de cusătură predefinită pentru rezultate
optime. Aceste setări sunt afișate pe ecranul LCD.
Puteți ajusta lățimea sau lungimea majorității cusăturilor prin comutarea între butoanele
pentru lățimea cusăturii și lungimea cusăturii. Butonul din stânga controlează lățimea, iar
butonul din dreapta controlează lungimea.
1. Pentru a mări lățimea cusăturii, apăsați butonul + și pentru a reduce lățimea cusăturii,
apăsați butonul -. Atunci când sunt selectate modelele de cusături de utilitate 01 până la 05,
poziția acului este reglată de butonul de reglare a lățimii cusăturii. Apăsând pe - acul se va muta
spre stânga iar apăsând + acul se va muta spre dreapta. La 3.5 acul este poziționat în centru
pentru cusătură dreaptă.
2. Pentru a crește lungimea cusăturii, apăsați butonul + și pentru a reduce lungimea cusăturii,
apăsați butonul -.
√ Lățimea cusăturii poate fi reglată la 7.0 pentru majoritatea cusăturilor. Unele cusături au o
lățime limitată a cusăturii.
√ Lungimea cusăturii poate fi reglată de la 0.0 la 4.5 pentru majoritatea cusăturilor. Unele
cusături au o lungime limitată a cusăturii.

Realizarea unei cusături drepte
Butonul pentru mod și Butoanele de funcţie

O cusătură dreaptă este folosită pentru cusutul marginilor și tivire.

CUM SE PROCEDEAZĂ:
1. Setați mașina la cusătura dreaptă. Maşina va seta automat cusatura dreaptă atunci când este
pornită. (Vezi pagina 22)
2. Lungimea cusăturii poate fi setată la lungimea cusăturii dorită. (Vezi pagina 22)
3. Lățimea cusăturii poate fi setată la 0.0 sau 3.5, în funcție de poziția acului. (Vezi pagina 22)
CUSUTUL:

1. Setați butonul pentru mod pe
și alegeți numărul de cusătură dreaptă 01. Mașina dvs. va
seta automat cusatura 01 atunci când o porniți.
2. Setați lungimea cusăturii la 2.5. Aceasta este o setare medie a lungimii cusăturii pentru cusut
obișnuit. Mașina dvs. va preseta implicit şi automat o lungime de 2.5, puteți scurta sau lungi
cusătura dacă doriți să utilizați butonul funcției pentru lungimea cusăturii.
3. Setați lățimea cusăturii la 3.5. Mașina dvs. va preseta implicit şi automat o lățime de cusătură
de 3.5 atunci când o porniți. Aceasta va poziționa acul în centru. Utilizați butonul Lățimea
cusăturii pentru a muta poziția acului.
4. Așezați țesătura sub picioruşul universal sau sub picioruşul pentru coasere uşoară (a se vedea
pagina 30) cu marginea din dreapta a țesăturii aliniată pe linia de ghidare a cusăturii dorite din
partea dreaptă a plăcii acului. Coborâți picioruşul presor, apoi călcați pedala sau apăsați
butonul Start / Stop pentru a începe să coaseți. Asigurați-vă întotdeauna că picioruşul presor
este coborât înainte de a începe să coaseți. Dacă nu reușiți să faceți acest lucru, mașina se va
bloca în timp ce începeți să coaseți. Începeți-vă cusatura cusând 2 până la 3 cusături. Apăsați și
mențineți apăsat butonul de coasere inversă pentru a coase înapoi 2 - 3 ochiuri, care vor bloca
capătul cusăturii, astfel încât cusăturile să nu se dezlege. Eliberați butonul de coasere inversă

pentru a coase din nou. Continuați să coaseți pe lungimea cusăturii. Apăsați și mențineți apăsat
butonul de coasere inversă la capătul cusăturii și coaseți înapoi 2 până la 3 ochiuri. Eliberați
butonul de coasere inversă pentru a coase din nou înainte pentru finisare.
√ Folosiți o lungime a cusăturii puțin mai mică pentru țesături ușoare, fire și ace mai fine.
Utilizați o lungime mai lungă a cusăturii, cum ar fi 3 sau 4 pentru țesăturile cu greutate mare.
√ Poate fi util să țineți ușor capetele firului cu mâna stângă pentru primele câteva cusături,
deoarece acest lucru va ajuta la ghidarea țesăturii de sub picioruş în timp ce începeți să coaseți.
√ Pentru a coase țesături cu greutate mare, utilizați butonul Blocare în loc de pe picioruşul
presor. (Vezi pagina 30)
Realizarea unei cusături decorative
Butonul de Mod și Butoanele de funcţie

O cusătură decorativă este folosită pentru înfrumusețarea și adăugarea flerului la proiectele
dvs. de cusut.
(Accesați www.singerco.com pentru a vedea alte cusături decorative care pot fi utilizate).
CUM SE PROCEDEAZĂ:
1. Setați mașina la cusatura dorită, introducând numărul cusăturii dorite. (Vezi pagina 22)
2. Setați lungimea cusăturii între 0.4 și 1.0. (Vezi pagina 22)
3. Setați Lungimea cusăturii între 2. și 7.0. (Vezi pagina 22)
CUSUTUL: Cusătură cu feston
1. Setați butonul de mod la
și selectați numărul cusăturii 08.
2. Ecranul LCD de pe aparatul dvs. afișează picioruşul recomandat pentru cusătura selectată.
Îndepărtați picioruşul universal și atașați picioruşul pentru cusătura satin (A). (Vezi pagina 29)
3. Setați lungimea cusăturii la numărul 0.4. Mașina dvs. va preseta automat o lungime a
cusăturii de 0.4 atunci când selectați cusătura # 08.
4. Setați lățimea cusăturii la 7.0. Mașina dvs. va preseta automat lățimea cusăturii 7.0 atunci
când selectați cusatura # 08.
5. Puneți țesătura sub picioruşul presor cu marginea din dreapta a țesăturii aliniate cu linia de
ghidare a cusăturii dorite de pe partea dreaptă a plăcii acului. Coborâți picioruşul presor, apoi

apăsaţi pedala sau apăsați butonul Start / Stop pentru a începe să coaseți. Coaseți 2 până la 3
ochiuri și apoi coaseţi înapoi (vezi pagina 23) pentru a întări îmbinarea.
√ Folosiți un stabilizator (a se vedea Anexa) pe partea inferioară a țesăturii, dacă există o
încreţire sau apar cute în timp ce coaseți. Cusăturile decorative pot fi folosite aproape oriunde
în proiectul dvs.!
√ Ar putea fi util să diminuaţi tensiunea superioară cu 1 sau 2 numere atunci când coaseți
cusături decorative. Acest lucru va ajuta la împiedicarea firului suveicii să apară pe partea de
sus atunci când realizaţi cusături mai dense.

Realizarea unei cusături elastice
Butonul de mod și Butoanele de funcţii

O cusătură elastică este folosită pentru țesături tricotate elastice. Acest tip de cusătură se va
întinde odată cu țesătura.
(Accesați www.singerco.com pentru a vedea alte cusături care pot fi utilizate).
CUM SE PROCEDEAZĂ:
1. Setați mașina la cusătura dorită, introducând numărul cusăturii dorite. (Vezi pagina 22)
2. Setați lungimea cusăturii între 0.5 și 4.5. (Vezi pagina 22)
3. Setați lățimea cusăturii între 0.0 și 7.0. (Vezi pagina 22)
CUSUTUL: Cusătură suprapusă

1. Setați butonul pentru mod la
și selectați numărul cusăturii 10.
2. Setați lungimea cusăturii la numărul 2.5. Mașina dvs. va preseta automat lungimea cusăturii
2.5 atunci când selectați cusătura # 10.
3. Setați lățimea cusăturii la 5.0. Mașina dvs. va preseta automat lățimea cusăturii 5.0 când
selectați cusătura # 10.
4. Plasați țesătura sub picioruşul universal cu marginea din dreapta a țesăturii aliniate cu linia
de ghidare a cusăturii dorite în partea dreaptă a plăcii acului. Coborâți picioruşul presor, apoi
apăsaţi pedala sau apăsați butonul Start / Stop pentru a începe să coaseți.
Coaserea unei butoniere într-un singur pas
Butonul pentru mod și Butoanele de funcţii

Această mașină are butoniere încorporate, ceea ce vă permite să coaseți butonierele dintr-un
singur pas. Cusăturile butonierelor sunt numerotate de la 24 la 31.
CUM SE PROCEDEAZĂ:
1. Setați mașina la cusătura dorită, introducând numărul cusăturii de butonieră dorită. (Vezi
pagina 22)
2. Lungimea cusăturii este selectată automat de către mașină pentru rezultate optime. (Vezi
pagina 22)
3. Lățimea cusăturii este selectată automat de către mașină pentru rezultate optime. (Vezi
pagina 22)
CUSUT: Cusătura butonierei

1. Așezați butonul în spatele picioruşului pentru butonieră. Marcați poziția și lungimea
butonierei pe țesătură.
2. Îndepărtați picioruşul universal și atașați picioruşul pentru butonieră (vezi pagina 29). Treceți
firul superior prin gaura picioruşului și aduceți firul spre stânga.
3. Setați butonul pentru mod pe

și selectați numărul cusăturii 26, ecranul LCD va afișa

figura
, pentru a vă reaminti să coborâți maneta pentru butonieră.
4. Setați lungimea cusăturii la numărul 0.4. Mașina dvs. va seta automat lungimea cusăturii 0.4
atunci când selectați cusătura # 26.
5. Setați lățimea cusăturii la 5.0. Mașina dvs. va preseta automat lățimea cusăturii 5.0 când
selectați cusătura # 26.
6. Plasați țesătura sub picioruş astfel încât marcajul liniei centrale de pe țesătura dvs. să fie
aliniat cu centrul picioruşului pentru butonieră și ca marcajul liniei încrucișate de pe țesătură să
fie aliniat la orificiul central al picioruşului pentru butonieră.
Coborâți picioruşul presor.
7. Trageți maneta pentru butonieră până la capăt și apoi împingeți-o cu atenție înapoi. Maneta
pentru butonieră trebuie să stea în spatele suportului situat în stânga picioruşului pentru
butonieră.
8. Țineți ușor firul superior și începeți să coaseți până când butoniera este finalizată.
9. Repuneţi maneta pentru butonieră în poziția inițială după ce toate butonierele au fost
finalizate.
→ Folosiți un stabilizator pentru a susţine cusăturile.
→ Reducerea ușoară a tensiunii superioare cu 1 sau 2 numere va îmbunătăți rezultatele.
→ Testaţi întotdeauna cusăturile pe o bucată de resturi de material.
→ Densitatea butonierei poate fi reglată cu ajutorul butonului de reglare a lungimii cusăturii.
Coaserea unui nasture
Butonul pentru mod și Butoanele de funcţii

Această mașină include un picioruş pentru cusut nasturi, care vă permite să atașați nasturi la
proiectele dvs. într-un mod ușor și rapid.
CUM SE PROCEDEAZĂ:
1. Setați mașina la cusătură dreaptă, introducând numărul de cusătură 35. (Vezi pagina 22)
2. Setați lățimea cusăturii la 3.5. Mașina dvs. va preseta automat lățimea cusăturii 3.5 atunci
când selectați cusătura nr. 35. (Vezi pagina 22)

CUSUTUL: Atașarea unui nasture

1. Dezactivați (coborâţi) mecanismul dinţat de antrenare prin mutarea manetei de coborâre a
mecanismului la setarea
. (Vezi pagina 8)
2. Scoateți picioruşul universal și atașați picioruşul pentru cusut nasturi. (Vezi pagina 29).
3. Setați butonul pentru mod pe
și selectați numărul cusăturii 35.
4. Ar putea fi necesar să reglați lățimea cusăturii între 2.5 și 4.5 în funcție de distanța dintre cele
două găuri ale nasturelui. Reglați lățimea apăsând pe partea + sau – a butonului pentru lățimea
cusăturii.
5. Puneți țesătura și nasturele sub picioruşul de cusut nasturi și coborâți picioruşul presor. Rotiți
roata de mână încet pentru a verifica dacă acul intră perfect în orificiile din stânga și din dreapta
butonului. Reglați lățimea cusăturii, dacă este necesar.
6. Începeți să coaseți la viteză mică. Mașina de cusut se oprește automat după cusăturile de
întărire. Pentru a adăuga stabilitate la cusăturile nasturilor, repetați pasul 6, după cum este
necesar.
7. Trageți firul superior de la capătul cusăturii către partea greșită a țesăturii folosind un ac de
cusut manual și apoi legați firele desfăcute în partea din spate a țesăturii.
√ Glisați maneta mecanismului dinţat de antrenare înapoi în poziţia
când aţi finalizat
coaserea nasturilor. Învârtiţi roata spre dvs. pentru a ridica mecanismul dinţat de antrenare.
Introducerea şi schimbarea acelor
Δ Opriți mașina înainte de a schimba acul.
Schimbați acul în mod regulat, mai ales dacă prezintă semne de uzură care duc la probleme de
cusut. Acele pot prezenta semne de uzură atunci când vedeți blocaje în țesătură sau auziți un

ușor sunet în timp ce coaseți. Dacă acul este îndoit (A), vârful se deteriorează (B) sau acul se
toceşte (C), ar trebui să îl înlocuiți cu un ac nou și să-l aruncați pe cel vechi.
În general, acul trebuie înlocuit după fiecare 4 proiecte sau aproximativ la fiecare 16 ore de
cusut.
De asemenea, este important să folosiți acul potrivit pentru țesătura pe care o coaseți.
(Accesați www.singerco.com pentru a vizualiza Ghidul de referință pentru cusături). Pentru cele
mai bune rezultate, utilizați ace de marca SINGER® la mașina dvs. de cusut SINGER®.

Slăbiți șurubul de prindere a acului (A) rotind șurubul spre dvs. Îndepărtați și aruncați acul
vechi.
Introduceți noul ac, asigurându-vă că partea plată a părții superioare a acului este orientată
spre partea din spate a mașinii (B).
Introduceți noul ac cât de mult posibil (C și D).
Strângeți bine șurubul de prindere a acului (A), rotindu-l către spate.

Schimbarea picioruşului presor
Δ Din motive de siguranţă, opriţi alimentarea cu energie electrică înainte de a schimba
picioruşul presor.

Înainte de a schimba picioruşul presor, ridicați dispozitivul de ridicare al piciorușului presor.
Suportul piciorușului presor (b) este atașat la bara presoare (a). Picioruşul presor (f) are un ax
(d) care se conectează la suportul piciorușului presor (b). Acest suport are o canelură (c) pe
partea inferioară, care îl conectează la picioruşul presor.
Pentru a scoate un picioruş presor din suport, apăsați maneta (e) din spatele suportului.
Picioruşul se va elibera. Pentru a fixa un picioruş presor, aliniați axul piciorușului presor (d) sub
canelura (c) de pe suport (b). Coborâți dispozitivul de ridicare al piciorușului presor, aducând
canelura suportului în jos peste pivot. Picioruşul se va fixa în poziţie.
Unele picioruşe presoare opționale necesită scoaterea suportului din mașină. Pentru a scoate
suportul din mașină (a se vedea mai sus) slăbiți și îndepărtați șurubul care ține picioruşul presor
pe bara presoare (a), apoi scoateți suportul (b). Pentru a repoziţiona suportul, setați suportul pe
bara presoare, apoi fixaţi șurubul.
→ Această mașină are un suport îngust cu picioruşe presoare cu prindere elastică rapidă. Când
achiziţionaţi picioruşe presoare și ataşamente opționale pentru mașina dvs., căutați un suport
îngust, cu stil de cu prindere elastică rapidă.
Dispozitiv suplimentar de ridicare al picioruşului presor în doi paşi
Mașina dvs. este echipată cu un dispozitiv de ridicare al picioruşului presor în doi pași.
1. Dispozitivul de ridicare al picioruşului presor ridică și coboară picioruşul presor.
2. Când coaseți mai multe straturi de material sau un material greu, picioruşul de presare poate
fi ridicat la un al doilea nivel pentru o poziționare mai ușoară a materialului.
3. Când este ridicat la primul nivel, distanţa este de 6 mm (1/4 inci), atunci când este ridicat la
nivelul 2, distanţa este de 9 mm (5/8 inci).

Picioruşul pentru coasere uşoară

Maşina dvs. poate include şi picioruşul pentru coasere uşoară
Picioruşul pentru coasere uşoară are un ghid pentru a vă ajuta să realizaţi cele mai precise
cusături de fiecare dată. Picioruşul are o extensie marcată cu cele mai populare distanţe de
cusături și un ghid mobil pentru țesături care poate fi setat oriunde doriți pentru proiectul pe
care îl realizați.
1. Atașați Picioruşul pentru coasere uşoară.
2. Selectați cusătura dreaptă.
3. Cu acul poziționat în poziția centrală, utilizați ghidul pentru a selecta distanţe de cusătură de
3/8 ", 1/2", 5/8 ", 3/4" și chiar 1 ".
4. Așezați materialul sub picioruş, aliniind marginile brute cu ghidajul de pe picioruş. Coborâți
dispozitivul de ridicare al piciorușului presor, apoi coaseți.
Ghidul de margine / matlasare

Maşina dvs. poate fi echipată cu un Ghid de margine / matlasare.
Pentru a atașa ghidul, glisați-l în orificiul aferent, după cum este ilustrat. Reglați poziția în
funcție de tehnica pe care o efectuați.
Butonul de fixare în poziţie

Pentru o alimentare uniformă cu material atunci când coaseți pe tivuri mai groase, apăsați
butonul negru situat în partea dreaptă a picioruşului universal (T).
Pe măsură ce vă apropiați de cusătura mai groasă și partea din față a picioruşului presor începe
să se ridice peste grosime, coborâți acul în țesătură, întorcând roata de mână spre dvs.
Ridicați picioruşul presor și apăsați butonul negru în timp ce coborâți picioruşul de presare,
acest lucru va bloca picioruşul într-o poziție orizontală.
Butonul negru se va elibera automat după ce realizaţi câteva cusături peste tiv.
Picioruşul pentru tiv ascuns

Pentru a coase un tiv ascuns, selectați cusătura de utilitate numărul 12 pentru materiale ţesute
și cusătura de utilitate numărul 17 pentru țesături elastice.
1. Atașați picioruşul pentru tiv ascuns (F).
2. Selectați cusătura pentru tiv ascuns.
3. Așezați tivul pliat sub picioruş și coaseți.
Accesați www.singerco.com pentru mai multe informații despre cusutul unui tiv ascuns.

Picioruşul pentru de alimentare uniformă cu material

Maşina dvs. poate include un picioruş de alimentare uniformă cu material.
Folosiți acest picioruş pentru a coase pleduri, materiale reiate și alte țesături pluşate, cum ar fi
catifea și catifea reiată. Picioruşul de alimentare uniformă cu material egalizează alimentarea
straturilor de țesătură.
1. Atașați picioruşul de alimentare uniformă pe suportul mașinii. Asigurați-vă că brațul de
extensie este așezat deasupra șurubului de prindere a acului atunci când atașați picioruşul la
suport.
2. Setați mașina la cusătura dreaptă cu numărul 01 și începeți să coaseți.
Picioruşul deschis

Maşina dvs. poate include un picioruş deschis.
Acesta poate fi folosit pentru înfrumusețări decorative. Deoarece partea din față a picioruşului
este deschisă, acesta permite o vedere mai bună a zonei de cusut.
1. Atașați picioruşul deschis.
2. Setați mașina pe cusătura decorativă dorită și începeți să coaseți.
Picioruşul pentru cordon

Maşina dvs. poate include un picioruş pentru cordon.
Acest picioruş este conceput pentru a aplica cordoane fine ca înfrumusețare decorativă. Folosiți
o cusătură Zig Zag (cusătura de utilitate numărul 06) sau o cusătură Zig Zag Multistitch
(cusătura de utilitate numărul 07) pentru a aplica cablul.
1. Atașați picioruşul pentru cordon.
2. Glisați unul până la trei cordoane de la dreapta la stânga în canelurile din vârful picioruşului.
Înnodaţi capetele cablurilor și glisaţile sub picioruş spre spate aproximativ 5 cm (2 inci).
3. Selectați cusătura, reglați lățimea dacă este necesar și începeți să coaseți.
Picioruşul pentru fermoar

Mașina dvs. include un picioruş pentru fermoar.
Acesta se folosește cu o cusătură dreaptă pentru a aplica fermoare centrate și suprapuse.
1. Atașați picioruşul pentru fermoar.
2. Atașați partea stângă a picioruşului pentru fermoar când coaseți partea dreaptă a
fermoarului.
3. Atașați partea dreaptă a picioruşului pentru fermoar când coaseți partea stângă a
fermoarului.
Accesați www.singerco.com pentru mai multe informații despre aplicarea fermoarului.

4. DEPANAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
Depanare
1. Bucle de aţă pe partea inferioară a materialului
2. Firul suveicii apare pe partea superioară a materialului
3. Ruperea firului superior
4. Firul este zdrenţuit
5. Gruparea firelor la început
6. Cusături sărite
7. Dificultăţi de bobinare a suveicii
8. Ruperea firului suveicii
9. Ruperea acelor
10. Cusături deformate
11. Încreţiri ale materialului
12. Materialul face „cute” sub cusături
13. Materialul nu este alimentat de mașină
14. Dispozitivul de inserare a firului în ac nu funcționează
15. Zgomot puternic la cusut
16. Mașina nu funcţionează
1. BUCLE DE AŢĂ PE PARTEA INFERIOARĂ A MATERIALULUI

Cauză posibilă: Buclele de aţă de pe partea inferioară a țesăturii reprezintă întotdeauna o
indicație a faptului că firul superior nu este introdus corect. Acest lucru se întâmplă atunci când
firul superior nu este plasat corect în mecanismul de tensionare și nu a fost introdus prin
pârghia de preluare.
Soluţie: Reintroduceţi firul, asigurându-vă că ridicaţi mai întâi dispozitivul de ridicare al
piciorușului presor înainte de a începe să introduceţi firul, astfel încât acesta să poată fi așezat
corespunzător în mecanismul de tensionare și în pârghia de preluare. (Vezi pagina 15)
Pentru a ști dacă ați reintrodus corect firul în maşină, încercați acest test simplu:
• Ridicați dispozitivul de ridicare al piciorușului presor și inseraţi firul în partea superioară a
mașinii.
• Introduceţi fir în ac, dar nu puneți încă firul sub picioruşul presor. În timp ce trageți firul
superior spre stânga, acesta ar trebui să se mişte liber.

• Coborâţi dispozitivul de ridicare al piciorușului. În timp ce trageți firul superior spre stânga, ar
trebui să simțiți rezistență. Aceasta înseamnă că aţi introdus firul corect.
• Puneți firul sub picioruşul presor, apoi trageți firul suveicii în sus. Glisați ambele capete de fir
sub picioruşul presor spre spate. Coborâți picioruşul presor și începeți să coaseți.
Dacă veţi coborî dispozitivul de ridicare picioruşului presor, dar firul va fi în continuare liber (nu
simțiți nicio diferență dacă picioruşul presor este ridicat sau coborât, acest lucru înseamnă că
ați introdus firul incorect. Scoateți firul superior și repetați inserarea.
2. FIRUL SUVEICII APARE PE PARTEA SUPERIOARĂ A MATERIALULUI
Cauză posibilă: Tensiunea firului superior este prea mare.
Soluţie: Reduceți tensiunea superioară a firului. (Vezi pagina 19)
Cauză posibilă: calea firului este obstrucționată, punând o tensiune suplimentară pe firul
superior.
Soluţie: verificați dacă traseul firului superior nu este obstrucționat și dacă firul se deplasează
liber pe traseu. (Vezi pagina 15)
Cauză posibilă: Firul suveicii nu se află în dispozitivul de tensiune al carcasei suveicii.
Soluţie: rebobinaţi suveica. (Vezi pagina 14)
3. RUPEREA FIRULUI SUPERIOR
Cauză posibilă: traseul firului este blocat.
Soluţie: verificați dacă firul este prins pe mosorul de aţă (secţiuni aspre pe suveica în sine) sau
în spatele axului mosorului sau capacului mosorului (dacă firul a căzut în spatele capacului
mosorului și, prin urmare, nu poate trece liber prin mașină). (Vezi pagina 15)
Cauză posibilă: Firul nu este corect introdus în maşină.
Soluţie: Îndepărtați complet firul superior, ridicați dispozitivul de ridicare al piciorușului presor,
reinseraţi firul în maşină asigurându-vă că firul intră şi în maneta de preluare (ridicați maneta de
preluare în poziția cea mai înaltă, întorcând roata de mână spre dvs. (Vezi pagina 15)
Cauză posibilă: tensiune superioară prea mare.
Soluţie: Reduceți tensiunea superioară a firului. (Vezi pagina 19)
4. FIRUL ESTE ZDRENŢUIT
Cauză posibilă: Firul este vechi sau de calitate slabă.
Soluţie: Reinseraţi partea superioară a mașinii și bobinaţi cu fir de bună calitate. (Vezi pagina
15)
Cauză posibilă: acul este uzat sau vechi, sau are un stil sau o dimensiune greșită pentru firul
utilizat. Deși poate părea că mașina zdrenţuieşte firul, este de obicei acul cel care provoacă
acest lucru. Dacă acul este vechi sau uzat sau dacă acul este prea mic pentru grosimea firului,
ochiul acului poate provoca zgârierea firului.
Soluţie: Schimbați cu un ac nou cu dimensiunea corectă pentru grosimea / greutatea firului
utilizat. (Vezi pagina 28)
5. GRUPAREA FIRELOR LA ÎNCEPUT
Cauză posibilă: Firele superioare și ale suveicii nu au fost așezate în mod corespunzător sub
picioruşul de presare înainte de a începe coaserea.

Soluţie: Asigurați-vă că atât firul superior, cât și firul suveicii sunt sub picioruşul presor și
orientate spre spate înainte de a începe să coaseți. (Vezi pagina 23)
Cauză posibilă: Cusutul a fost început fără material sub picioruşul presor.
Soluţie: Așezați materialul sub picioruş, asigurându-vă că acul coboară în material; țineți ușor
ambele capete de fir pentru primele câteva cusături. (Vezi pagina 23)
6. CUSĂTURI SĂRITE
Cauză posibilă: Ac inserat incorect.
Soluţie: verificați dacă partea plată a părţii superioare a acului este îndreptată spre partea din
spate a mașinii și acul este introdus complet până în capăt, apoi strângeți șurubul de fixare al
acului. (Vezi pagina 28)
Cauză posibilă: ac greșit pentru materialul cusut.
Soluţie: Utilizați stilul și dimensiunea corectă a acului pentru țesătură. (Accesați
www.singerco.com pentru a vedea Ghidul de referință pentru cusături)
Cauză posibilă: ac îndoit, tocit sau deteriorat.
Soluţie: Aruncați acul și introduceți un ac nou. (Vezi pagina 28)
7. DIFICULTĂŢI DE BOBINARE A SUVEICII
Cauză posibilă: firul suveicii este slăbit pe suveică.
Soluţie: rebobinaţi suveica, asigurându-vă că firul este plasat bine în discul de tensiune de
bobinare a suveicii. (Vezi pagina 13)
Cauză posibilă: axul de bobinare a suveicii nu este complet cuplat, deci suveica nu se
bobinează.
Soluţie: Verificați dacă axul de bobinare a suveicii a fost complet cuplat înainte de a începe
bobinarea. (Vezi pagina 13)
Cauză posibilă: Suveica se bobinează în mod dezordonat, deoarece capătul firului nu este ținut
la începutul procesului de bobinare.
Soluţie: Înainte de a începe bobinarea, țineți bine capătul firului (care iese din suveică), lăsați
bobina să se umple parțial, apoi opriți-vă să tăiați capătul firului aproape de suveică. (Vezi
pagina 13)
8. RUPEREA FIRULUI SUVEICII
Cauză posibilă: Suveică bobinată incorect.
Soluţie: verificați dacă suveica este plasată corect în carcasa suveicii. (Vezi pagina 14)
Cauză posibilă: suveica prea plină sau bobinată inegal.
Soluţie: Este posibil ca firul suveicii să nu fi fost introdus corect în discul de tensiune de
bobinare a suveicii în timpul procesului de bobinare a suveicii. (Vezi pagina 13)
Cauză posibilă: murdărie sau scame în cacasa suveicii.
Soluţie: Curățați carcasa suveicii. (Vezi pagina 37)
Cauză posibilă: se folosesc suveici greșite.
Soluţie: Utilizați suveici SINGER® care au același stil ca și cele care vin cu aparatul - nu le
înlocuiţi. Mașina dvs. este dotată cu bobine transparente din clasa 15.

9. RUPEREA ACELOR
Cauză posibilă: ac îndoit, tocit sau deteriorat.
Soluţie: Aruncați acul, introduceți un ac nou. (Vezi pagina 28)
Cauză posibilă: ac de mărime greșită pentru țesătură.
Soluţie: Introduceți acul potrivit pentru tipul de țesătură. (Accesați www.singerco.com pentru a
vedea Ghidul de referință pentru cusături)
Cauză posibilă: Firul nu a fost introdus corect în mașină.
Soluţie: Reintroduceţi firul în mașină. (Vezi pagina 15)
Cauză posibilă: „împingerea” sau „tragerea” materialului.
Soluţie: Nu împingeți / trageți manual țesătura pentru a coase, ci permiteți dinților de
alimentare ai mașinii să atragă țesătura sub picioruşul presor în timp ce o ghidați. (Vezi pagina
23)
10. CUSĂTURI DEFORMATE
Cauză posibilă: „împingerea” sau „tragerea” țesăturii.
Soluţie: Nu împingeți / trageți manual țesătura pentru a coase, ci permiteți dinților de
alimentare ai mașinii să atragă materialul sub picioruşul presor în timp ce îl ghidați.
Cauză posibilă: setarea incorectă a lungimii cusăturii.
Soluţie: Verificați setarea corectă a lungimii cusăturii. (Accesați www.singerco.com pentru a
vedea Ghidul de referință pentru cusături)
Cauză posibilă: Este posibil să fie nevoie de stabilizator pentru tehnică.
Soluţie: Așezați stabilizatorul sub material. (Consultați Anexa din acest manual)
11. ÎNCREŢIRI ALE MATERIALULUI
Cauză posibilă: Tensiunea firului superior este prea mare.
Soluţie: Reduceți tensiunea firului superior. (Vezi pagina 19)
Cauză posibilă: Lungimea cusăturii setate este prea mică pentru ca materialul să poată fi cusut.
Soluţie: Măriți lungimea cusăturii. (Accesați www.singerco.com pentru a vedea Ghidul de
referință pentru cusături)
Cauză posibilă: ac greșit pentru tipul de material.
Soluţie: Utilizați tipul de ac corect. (Accesați www.singerco.com pentru a vedea Ghidul de
referință pentru cusături)
Cauză posibilă: ace prea mare pentru țesătură.
Soluţie: Schimbați acul cu unul de dimensiuni mai mici. (Vezi pagina 28)
12. MATERIALUL FACE „CUTE” SUB CUSĂTURI
Cauză posibilă: materialul nu este stabilizat corespunzător pentru densitatea cusăturilor (de
exemplu, aplicări de cusături satin)
Soluţie: Adăugați un stabilizator de țesătură sub țesătură pentru a ajuta la împiedicarea
încreţirii cusăturilor, formarea de cute în țesătură. (Consultați Anexa din acest manual)
13. MATERIALUL NU ESTE ALIMENTAT DE MAȘINĂ
Cauză posibilă: Dispozitivul de ridicare a picioruşului presor nu a fost coborât pe țesătură după
inserarea firului.

Soluţie: Coborâți dispozitivul de ridicare al picioruşului presor înainte de a începe să coaseţi. Nu
„împingeți” sau „trageți” țesătura în timp ce coaseți.
Cauză posibilă: dinții de alimentare sunt coborâți.
Soluţie: Dacă dinții de alimentare au fost coborâți, aceștia trebuie ridicați pentru a relua cusutul
obişnuit.
Cauză posibilă: Lungimea cusăturii este setată la zero.
Soluţie: Măriți setarea lungimii cusăturii.
14. DISPOZITIVUL DE INSERARE A FIRULUI ÎN AC NU FUNCȚIONEAZĂ
(pentru modelele cu dispozitiv automat de inserare a firului în ac încorporat)
Cauză posibilă: acul nu este într-o poziție corectă.
Soluţie: Ridicați acul în poziția cea mai înaltă, îînvârtind roata de mână spre dvs. (Vezi pagina
16)
Cauză posibilă: Ac inserat incorect.
Soluţie: Introduceţi acul până la capăt, în clema acului (vezi pagina 28)
Cauză posibilă: acul este îndoit.
Soluţie: îndepărtați acul îndoit, introduceți un ac nou. (Vezi pagina 28)
Cauză posibilă: Axul cârligului este deteriorat.
Soluţie: Dispozitivul de inserare a firului în ac trebuie să fie înlocuit; contactați centrul de
service SINGER® autorizat: Accesați www.singerco.com.
15. ZGOMOT PUTERNIC LA CUSUT
Cauză posibilă: Firul nu se află în pârghia de preluare.
Soluţie: Reinseraţi firul în mașină, asigurându-vă că pârghia de preluare este în cea mai înaltă
poziție, astfel încât firul să intre în ochiul pârghiei de preluare - întoarceți roata de mână a
mașinii spre dvs. pentru a ridica pârghia de ridicare la cea mai înaltă poziție pentru inserarea
firului. (Vezi pagina 15)
Cauză posibilă: traseul firului este blocat.
Soluţie: verificați dacă firul nu este prins pe mosorul firului sau în spatele capacului mosorului.
(Vezi pagina 15)
16. MAȘINA NU FUNCŢIONEAZĂ
Cauză posibilă: axul de bobinare a suveicii este cuplat atunci când încercați să coaseți.
Soluţie: Decuplați axul de bobinare a suveicii. (Vezi pagina 13)
Cauză posibilă: Cablul de alimentare și / sau pedala nu sunt conectate corect.
Soluţie: Asigurați-vă că cablul de alimentare / pedala sunt amplasate corect la mașină și la sursa
de alimentare. (Vezi pagina 12)
Cauză posibilă: se folosesc suveici greșite.
Soluţie: Folosiți numai suveici marca SINGER®, care au același stil ca și cele furnizate cu mașina.
(Vezi pagina 11)

ÎNTREŢINERE
Curățarea dispozitivului dinţat de alimentare și zona cârligului
Δ Înainte de a curăța mașina, deconectați sursa de alimentare scoțând ștecherul din priza
electrică. Învârtiţi roata de mână pentru a ridica acul în poziția cea mai înaltă. Ridicați picioruşul
presor.

Pentru a asigura cea mai bună funcționare posibilă a mașinii dvs., este necesar să păstrați
piesele esențiale curate. Pentru utilizarea zilnică a mașinii, se recomandă curățarea maşinii
săptămânal.
1. Scoateți capacul suveicii și apoi picioruşul presor apăsând pe maneta din spatele picioruşului.
Îndepărtarea picioruşului presor va oferi un acces mai bun la placa acului și zona carcasei
suveicii.
2. Învârtiţi roata de mână spre dvs. până când acul se află în cea mai înaltă poziție. (Maneta de
preluare trebuie să fie vizibilă în partea superioară a mașinii).
3. Îndepărtați cele 2 șuruburi din placa acului cu ajutorul șurubelniței L furnizate împreună cu
mașina dvs. Scoateți placa acului.
4. Scoateți suveica din carcasa suveicii.
5. Țineți cu mâna și degetul arătător carcasa suveicii la aproximativ ora 7. Împingeți-o ușor spre
dreapta în timp ce ridicați, carcasa suveicii va aluneca ușor din zona de cursă a cârligului.
6. Folosind peria mică care a fost furnizată împreună cu mașina dvs., îndepărtați scamele și
puful din zona de cursă a cârligului, precum și din zona dinților de alimentare.
7. Mașina dvs. a fost pre-lubrifiată în fabrică; ca urmare gresarea zonei carcasei suveicii nu este
necesară.
8. Pentru a reintroduce carcasa suveicii, asigurați-vă că acul se află în cea mai înaltă poziție.
(Pârghia de preluare trebuie să fie vizibilă în partea superioară a mașinii).
9 Țineți carcasa suveicii cu degetul mare și arătătorul la ora 6 direct peste şurubul din stânga în
partea frontală centrală a carcasei suveicii.
10. Ghidați capătul în furcă al carcasei suveicii sub dinții de alimentare și apoi mutați carcasa
suveicii de la dreapta la stânga, până când este așezată corect în cursa cârligului.
11. Pentru a vă asigura că carcasa suveicii este în poziția corectă, întoarceți roata de mână spre
dvs.; cursa cârligului trebuie să se rotească liber într-o direcție în sens invers acelor de
ceasornic.
12. Asigurați-vă că acul este din nou în poziția cea mai înaltă. Repoziționați placa acului peste
dispozitivul dinţat de alimentare și asigurați-o la loc folosind cele 2 șuruburi pe care le-ați
îndepărtat mai devreme.
13. Atașați picioruşul presor, introduceți suveica și înlocuiți capacul suveicii. Acum sunteți gata
să coaseți.

Lumina de cusut
Acest aparat este echipat cu o iluminare LED durabilă, estimată să funcţioneze pe toată durata
de viață a echipamentului.
Vă rugăm să contactați un agent de service local, în cazul în care becul trebuie să fie înlocuit.
5. ANEXĂ - GLOSAR
Glosar cu termenii de cusut cheie
Cusătură inversă
Cusătura inversă este cel mai frecvent utilizată la începutul și la sfârșitul îmbinărilor pentru a
bloca cusăturile, astfel încât să nu se dezlege. Începeți să coaseți începutul îmbinării
aproximativ 3-4 ochiuri, apoi coaseți invers 3-4 ochiuri. Începeți să coaseți din nou înainte și
continuați cusătura până la capăt, apoi coaseți încă 3-4 rânduri înapoi, apoi înaintați din nou
pentru a termina.
Însăilare
Însăilarea este o cusătură temporară, realizată folosind o cusătură dreaptă lungă și o tensiune
redusă. Această cusătură temporară ține materialele împreună, dar este destinată să fie
îndepărtată. De exemplu, îmbinarea cusăturilor laterale ale unei fuste pentru a verifica
potrivirea, apoi cusătura finală este efectuată iar cusatura de însăilare este îndepărtată.
Braț liber
Pentru a coase proiecte tubulare mici, cum ar fi un crac de pantalon, manșetă de mânecă etc.,
va trebui să scoateți compartimentul de depozitare demontabil de pe mașină, oferind acces la
brațul liber.
Interfațare
Interfațarea este un material special conceput, cusut între țesături, utilizat pentru a oferi o
structură suplimentară părților unei piese de îmbrăcăminte, de exemplu, manșete, gulere,
buzunare, etc. Poate fi utilizată pentru butoniere pentru a ajuta la stabilizarea materialului în
timpul coaserii.
Muchie neprelucrată
Marginea neprelucrată a țesăturii se referă la marginea tăiată și, de obicei, devine muchia
cusăturii.
Îmbinare
Este o cusătură care unește două țesături împreună, include linia principală de cusătură și
marginea de cusătură.
Marginea de cusătură
Marginea de cusătură este cantitatea de țesătură dintre cusăturile de îmbinare și muchia
neprelucrată a materialului. Cele mai populare margini de cusătură sunt 5/8 ”și 1/2”.

Finisarea îmbinării
Finisarea îmbinării este cusătura folosită pentru a împiedica o muchie neprelucrată să se deşire
sau să se desfacă.
Stabilizator
Stabilizatorul este un material special utilizat pentru a oferi suport suplimentar cusăturilor
pentru tehnici speciale, cum ar fi cusăturile decorative, aplicaţii, butoniere și multe altele.
Supracusătura
Supracusătura este o cusătură dreaptă care apare în partea superioară a țesăturii, folosită
pentru adăugarea de rezistență, înfrumusețare sau ambele.

