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Această mașină de cusut casnică este proiectată pentru a se conforma cerinţelor  IEC / EN 
60335-2-28 și UL1594. 
 
Instrucțiuni de siguranță importante 
 
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. 
Priza electrică la care este conectată maşina trebuie să fie uşor accesibilă. Deconectați 
întotdeauna această mașină de cusut de la priza electrică imediat după folosire și înainte de 
curățare, scoaterea capacelor, lubrifiere sau atunci când faceți orice alte reglaje de service 
menționate în manualul de instrucțiuni. 
 
AVERTISMENT – pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, electrocutări 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 statele CENELEC: 
 
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 numai cu pedala de tip FC-2902D, (220-240V) fabricată de Zhejiang 
Founder Motor Corporation, LTD. (Vietnam) / 4C-326G (230V) / 4C-336G (240V) fabricată de 
Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam. 
 
Pentru ţările din afara CENELEC: 
Această mașină de cusut nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu 
excepția cazului în care 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 KD-1902, FC-1902 (110-120V) / KD-2902, FC-
2902A, FC-2902C, FC-2902D, (220-240V) fabricate de Zhejiang Founder Motor Corporation, LTD. 
(Vietnam) / 4C-316B (110-125V) / 4C-316C (127V) / 4C-326C (220V) / 4C-326G (230V) / 4C-336G 
(240V) fabricate de Wakaho Electric Ind. Co., Ltd (Vietnam). 
 
 
 



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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Piesele principale ale maşinii  

 
 
 
1. Selector tensiune 
2. Reglarea presiunii picioruşului presor 
3. Sistem recuperare fir 
4. Cuţit pentru tăierea firului 
5. Picioruşul presor 
6. Placa pentru ac 
7. Masă detaşabilă / spațiu de stocare accesorii 
8. Clapet reverse (mers înapoi) 
9. Opritor de bobinare a mosorelului 
10. Selector lungime pas cusătură 
11. Selector programe cusături 
 
Dezambalare 
- Așezați cutia pe o suprafață plană și solidă. Ridicați maşina din cutie și scoateți ambalajul 
exterior. 
- Scoateți toate celelalte materiale de ambalare și punga de plastic. 
 
 
 
 



 
Piesele principale ale maşinii  

 
1. Suport papiotă orizontal 
2. Ax de bobinare a mosorelului 
3. Orificiu pentru port-bobină verticala 
4. Volantă 
5. Comutator de alimentare și lumină 
6. Mufă principală 
7. Ghidaj bobinator 
8. Ghidul firului superior 
9. Capac frontal 
10. Mâner 
11. Dispozitiv de ridicare a picioruşului presor 
12. Pedală 



13. Cablul de alimentare 
Conectarea mașinii la sursa de alimentare 

 
Conectarea mașinii la sursa de alimentare 
Conectați mașina la o sursă de alimentare, așa cum este ilustrat. (1) Acest aparat este echipat 
cu un ştecher polarizat care trebuie utilizat cu priza polarizată corespunzătoare. (2) 
Atenţie: 
Deconectați cablul de alimentare atunci când mașina nu este utilizată. 
Pedala 
Pedala reglează viteza de cusut. (3)  
Atenție: 
Consultați un electrician calificat dacă aveți îndoieli despre conectarea mașinii la sursa de 
alimentare. 
Lumina de cusut 
Apăsați întrerupătorul principal (A) către „l“ pentru alimentare și lumină.  
NOTĂ IMPORTANTĂ 
Pentru aparatul cu priză polarizată (o lamelă 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 tot nu se potrivește, 
contactați un electrician calificat pentru a instala priza corespunzătoare. Nu modificați ştecherul 
în niciun fel. 
A. Ștecher de fixare polarizat 



b. Conductorul destinat să fie împământat 

 
Dispozitiv de ridicare a picioruşului în două trepte 
Când coaseți mai multe straturi sau țesături groase, picioruşul presor poate fi ridicat într-o 
poziție mai înaltă pentru o poziționare ușoară a lucrării. (A) 
 
Atenţie: 
Mașina dvs. SINGER® este reglată pentru a oferi cel mai bun rezultat al cusăturii la temperatura 
normală a camerei. Temperaturile extreme de fierbinte și rece pot afecta rezultatul coaserii. 
 
Reglarea presiunii picioruşului presor 
Presiunea picioruşului presor al mașinii a fost predefinită și nu necesită o reajustare specială în 
funcție de tipul de țesătură (subţire sau groasă). 
 
Cu toate acestea, dacă trebuie să reglați presiunea picioruşului presor, puteți roti șurubul de 
reglare a picioruşului presor cu o monedă. 
 
Pentru coaserea țesăturilor foarte subțiri, slăbiți presiunea rotind șurubul în sens invers acelor 
de ceasornic, iar pentru țesături groase, strângeți-l rotind în sensul acelor de ceasornic. 
 
 
 
 



 
 
Accesorii 

 
 
Accesorii standard 
A. Picioruş universal 
b. Picioruş pentru fermoar 
c. Picioruş pentru butonieră 
d. Picioruş pentru cusut nasturi 
e. Şurubelniță în L 
f. Perie + desfăcător cusături 
g. Pachet de ace 
h. Bobine (mosorele) SINGER® Clasa 15 (4x) 
i. Ghid de margine / matlasare 
j. Plăcuță de stopat 
k. Opritor papiote (mare + mic) 
l. Husă protecție 
 
Accesorii opţionale: 
Pentru informații despre picioruşele presoare suplimentare, ataşamentele și accesoriile care 
pot fi disponibile pentru mașina dvs., vizitați www.singer.com.  

http://www.singer.com/


 
Bobinarea suveicii 

 
 
Încărcarea bobinei 

- Puneți o papiotă de ață pe port-bobin și blocați-o cu ajutorul unui opritor. (1/2) 
- Treceți firul prin ghidul de bobinare. (3) 
- Rotiți ața în sensul acelor de ceasornic în jurul tensionatorului pentru bobinat. (4) 
- Băgați firul prin bobină cum este indicat în ilustrație și plasați-o pe tija de bobinare. (5) 
- Împingeți tija de bobinare către dreapta. (6) 
- Țineți de capătul aței. (7) 
- Apăsați pe pedală. (8) 
- Tăiați firul. (9) 
- Împingeți tija de bobinare împreună cu bobina către stânga (10) și scoateți bobina. 

 
Notă importantă 
Dacă tija de bobinare este în poziția de bobinare (spre  dreapta), mașina nu va coase și 
manivela nu se rotește, însă veți auzi motorul mașinii de cusut. Pentru a relua coaserea, 
aduceți tija de bobinare către stânga, poziția de coasere. 
 



 
Instalarea bobinei 
 

 
 
Când introduceți sau scoateți caneta, aveți grijă ca acul să se afle in poziția sa cea mai de sus. 

- Deschideți capacul cu balama al brațului liber. (1) 
- Scoateți carcasa canetei trăgând de zăvorul carcasei. (2) 
- Țineți cu o mână carcasa canetei și introduceți o canetă astfel încât firul să se ruleze în 

sensul acelor de ceasornic (vezi săgeata). (3) 
- Introduceți firul in fantă si trageți-l către stânga și pe sub arc, până când apare în orificiul 

rectangular. (4) Lăsați liberi cca. 15 cm de fir. 
- Țineți zăvorul canetei între degetul mare și arătător. (5) 
- Introduceți carcasa canetei în suportul greiferului, asigurându-vă ca știftul carcasei intră 

complet în fanta suveicii. (6) 
Atenţie: 
Asigurați-vă că ați pus întrerupătorul principal de alimentare în poziția OPRIT (O), înainte de a 
introduce sau scoate caneta. 
 
 
 



 
 
Tensiunea firului 

 
 
Tensiunea firului superior 
Reglajul de bază pentru tensiunea firului “4” 
Pentru a mări tensiunea, rotiți discul spre o valoare mai mare. 
Pentru a reduce tensiunea, rotiți discul spre o valoare mai mică. 

A. Tensiunea normală pentru o cusătură dreaptă. 
B. Tensiune prea mică pentru cusătură dreaptă, rotiți discul spre o valoare mai mare. 
C. Tensiune prea mare pentru cusătură dreaptă, rotiți discul spre o valoare mai mică. 
D. Tensiune normală pentru o cusătură zig-zag. (normal = firul din ac apare puțin pe dosul 

materialului). 
 

Tensiunea firului inferior 
Pentru a testa tensiunea firului din canetă, țineți carcasa canetei atârnată de un fir de cca. 10 
cm si dați-i o mișcare sus-jos, trăgând ușor de fir. Se pot derula aproape 5 cm de fir. Dacă se 
derulează prea mult fir, puteți corecta tensiunea, rotind șurubul de tensionare spre dreapta. 
Este important să repetați testul. 
Dacă se derulează prea puțin fir, puteți corecta tensiunea rotind șurubul de tensionare spre 
stânga. Este de asemenea important să repetați testul. 
Notă 

-   O tensiune corectă este necesară pentru a avea rezultate frumoase. 



-  Nu există un reglaj standard al tensiunii, pentru toate cusăturile, firele si materialele. 

-  O tensiune echilibrată (pași identici și pe față și pe dos) este de dorit numai pentru 

cusătura dreapta. 

- 90% dintre cusături au nevoie de un reglaj al tensiunii intre «3» si «5». 

- Pentru cusăturile zig-zag și decorative, tensiunea firului ar trebui, în general, să fie 

inferioară celei utilizate pentru cusătura dreaptă. 

- Pentru cusăturile decorative, veti obţine pași mai bine finisaţi 

și mai puţine încrețituri ale materialului, dacă firul superior va apărea pe dosul țesăturii.  

 
Introducerea firului superior 

 
 
Aceasta este o operaţie simplă. 

Este totuşi important să fie executată corect, pentru a evita eventuale probleme la coasere. 

- Rotiți volantul pentru a ridica acul in poziţia sa cea mai de sus (1 ) și rotiți uşor spre dvs. 

volantul până când acul începe să coboare. Ridicaţi picioruşul presor, pentru a elibera 

discurile de tensionare. 

Nota : Din motive de securitate, se impune oprirea alimentării electrice, înainte de a face 



înfilarea. 

- Ridicaţi axul portbobină orizontal. Puneţi o papiotă de ață pe portbobină, cu firul ieşind 

din aceasta, aăa cum se arată in ilustrație. ( 2 ) .  

- Pentru bobinele mici, plasaţi partea înclinată a etrierului contra bobinei sau folosiţi 

etrierul mai mic. 

- Treceţi firul din papiotă (bobină) prin ghidajul superior al firului ( 3 ). Ghidaţi firul 

împrejurul ghidajului, trăgându-l peste resortul de pretensionare, ca in ilustratie (4). 

- Înfilati modulul de tensionare ghidând firul spre în jos, prin canalul drept si către în sus 

prin canalul din stanga ( 5 ). In cursul acestei operaţii este util să țineți firul între bobină și 

ghidajul (3) si să-l trageți uşor spre in sus. 

- Infilati acum urechea ridicătorului de fir, băgând firul din dreapta spre stanga si duceţi firul 

din nou in jos. ( 6 ). 

- Treceţi firul prin ghidajul de fir orizontal care se află pe clema acului ( 7 ) .  

- Infilati apoi urechea acului, dinainte spre înapoi și trageti cca 10 cm de fir spre înapoia 

maşinii. Taiati firul la lungimea dorită cu tăietorul de fir de pe maşină. ( 8 ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ridicarea firului din suveică 

 
Țineți firul superior cu mâna stângă. (1) 
Învârtiţi volanta spre dvs. (în sens invers acelor de ceasornic), coborând şi apoi ridicând 

acul. 
 
Notă: 
Dacă este dificil să ridicați firul din suveică, verificați ca să vă asigurați că firul nu este 

prins de capacul cu balamale sau de masa detaşabilă. 
 
Trageți ușor de firul superior pentru a scoate firul din suveică prin orificiul plăcii acului. 

(2) 
Așezați ambele fire spre spate sub picioruşul presor. (3) 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
□ Cum să alegeţi modelul 
Pentru a selecta o cusătură, pur şi simplu rotiți butonul pentru selectarea modelelor. 

Butonul de selectare a modelelor poate fi rotit în ambele direcţii. 

Pentru cusătura dreaptă, selectaţi modelul cu ajutorul butonului de selectare a 
modelului. 

Pentru cusătura în zig-zag, selectaţi modelul cu ajutorul butonului de 
selectare a modelului. 

 
a. Clapet revers 
b. Buton pascusătură 
c. Buton modele cusături 
 
 
 



 
 
Cadranul pentru lungimea cusăturii 

 
 
Funcția butonului pentru lungimea cusăturii la realizarea cusăturii drepte 
Pentru realizarea de cusături drepte, rotiți butonul de selectare a modelului la setarea 

cusăturii drepte. (1)  
Rotiți butonul de lungime a cusăturii și lungimea cusăturilor individuale va scădea pe 

măsură ce butonul se apropie de „0”. Lungimea cusăturilor individuale va crește pe măsură ce 
butonul se apropie de „4“. (2) 

În general, se foloseşte o lungime mai mare a cusăturii atunci când se cos țesături mai 
groase sau când se utilizează un ac sau un fir mai gros. Se utilizează o lungime mai mică a 
cusăturii atunci când se cos țesături mai uşoare sau când se utilizează un ac sau un fir mai fin. 

 
Funcția butonului pentru lungimea cusăturii la realizarea cusăturii în zig-zag 

Setați butonul de selectare a modelului la   . (3) 
Densitatea cusăturilor în zig-zag crește pe măsură ce setarea butonului pentru lungimea 

cusăturii se apropie de „0”. 



Cusăturile perfecte în zig-zag sunt obținute de obicei la „2.5” sau mai jos. Cusăturile 
dense în zig-zag se numesc cusături satin. (4) 

 
 Realizarea cusăturii drepte 

 
Pentru a începe să coaseţi, setați mașina pentru cusătura dreaptă. (1) 
 
Puneți țesătura sub picioruşul presor cu marginea țesăturii aliniate cu linia de ghidare 

pentru cusătura dorită de pe plăcuţa  acului (2) 
 
Coborâți dispozitivul de ridicare al piciorușului presor, apoi călcați pe pedală pentru a 

începe să coaseți. {3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 Coaserea revers 
 
Pentru a asigura începutul și sfârșitul unei cusături, apăsați în jos maneta de coasere 

revers (A). Coaseți câteva cusături în sens invers. Eliberați maneta și mașina va coase din nou 
înainte. (1) 

 
 Îndepărtarea lucrului 
 
Rotiți volanta spre dvs. (în sens invers acelor de ceasornic) pentru a duce pârghia de 

preluare a firului în poziția cea mai înaltă iar acul să înceapă să coboare, ridicați picioruşul 
presor și îndepărtați lucrul prin spatele acului și al picioruşului presor. (2) 

 
 
 



 Tăierea firului 
 
Trageți firele pe dedesubt și în spatele picioruşului presor. Ghidați firele în partea 

laterală a plăcii frontale şi prin cuţitul pentru fir (B). Trageți firele în jos pentru a tăia. (3) 
 Tivul ascuns 
 Pentru tivuri la perdele, pantaloni, fuste etc. 

-   Cusătură ascunsă pentru țesături elastice. 
 

-  Cusătură ascunsă pentru țesături ferme. 
Notă: 
Este nevoie de exerciţiu pentru a realiza tivuri ascunse. Realizaţi întotdeauna mai întâi o 

cusătură test.  
Setați butonul lungimii cusăturii cu intervalul arătat pe diagramă spre dreapta. Cu toate 

acestea, cusăturile ascunse sunt cusute în mod normal la o lungime mai mare a cusăturii. 
În general, o cusătură mai îngustă este folosită pentru țesăturile mai subţiri, iar o 

cusătură mai largă este folosită pentru țesăturile mai groase. Coaseți mai întâi un material de 
test pentru a vă asigura că setările mașinii sunt potrivite pentru material. 

 
Tiv ascuns: 
Ridicați tivul la lățimea dorită și apăsați. Pliaţi (așa cum se arată în Fig. 1) pe partea 

dreaptă a țesăturii, cu marginea superioară a tivului extinsă cu aproximativ 7 mm (1/4 ”) spre 
partea dreaptă a țesăturii pliate. 

Începeți să coaseți uşor pe îndoitură, asigurându-vă că acul atinge ușor partea 
superioară pliată pentru a prinde unul sau două fire de țesătură. (2) 

Desfaceți țesătura atunci când tivul este terminat și presaţi.  
 
Notă: 
Pentru a face mai ușor cusutul tivului orb, folosiți un picioruş pentru cusătură ascunsă, 

disponibil de la distribuitorul dvs. SINGER®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Butoniere 

 
Pregătire 
1. Scoateți picioruşul universal și atașați picioruşul pentru butonieră. 
2. Măsurați diametrul și grosimea nasturelui și adăugați 0,3 cm (1/8 ”) pentru bridele de 

oprire pentru a obține o lungime corectă a butonierei; marcați lungimea butonierei pe material 
(a). 

3. Așezați materialul sub picioruş, astfel încât marcajul pe picioruşul pentru butonieră să 
se alinieze marcajului de pornire pe țesătură. Coborâți picioruşul, astfel încât linia centrală a 
butonierei marcată pe țesătură să se alinieze cu centrul picioruşului pentru butonieră (b). 

Reglați butonul lungimii cusăturii în intervalul “1   0” pentru a seta densitatea 
cusăturii. 

Notă: 
Densitatea variază în funcție de țesătură. 



Încercați întotdeauna un test de coasere a unei butoniere pe materialul pe care îl 
utilizați pentru a coase butoniera. 

Urmați secvența în patru pași modificând de la un pas la altul cu ajutorul butonului 
selector de model. Când treceți de la un pas la altul prin procesul de realizare a butonierei, 
asigurați-vă că acul este ridicat înainte de a roti butonul selectorului de model la pasul următor. 
Aveți grijă să nu realizaţi prea multe cusături la etapele 2 și 4. Folosiți dispozitivul de descoasere 
a cusăturilor și tăiați butoniera de la ambele capete spre mijloc. 

Recomandări: 
- Reducerea ușoară a tensiunii firului superior va produce rezultate mai bune. 
- Folosiți un stabilizator pentru țesături fine sau întinse. 
- Este recomandabil să folosiți fire grose sau şnururi pentru țesături elastice sau 

tricotate. Cusătura în zig-zag ar trebui să fie realizată  peste firul gros sau șnur. (A) 
 
Coaserea nasturilor 

 
Instalați placa de stopat. (1) 
Schimbați picioruşul universal cu picioruşul de cusut nasturi. (2) 



Setați lungimea cusăturii la „0”. 
Puneți nasturele și țesătura sub picioruşul de cusut nasturi, așa cum este ilustrat la 

punctul (3). 
Setați mașina pentru cusătură în zig-zag. Reglaţi butonul până când acul se deplasează 

de la gaura din stânga la gaura din dreapta a nasturelui fără alte interferenţe. Învârtiţi volanta 
pentru a verifica dacă acul intră uşor în orificiile din stânga și din dreapta nasturelui. Coaseți 
uşor nasturele  cu aproximativ 10 cusături. 

 
Dacă este necesară o distanţă, așezați un ac de oprire deasupra nasturelui și coaseți (4). 

Pentru nasturii cu 4 găuri, coaseți mai întâi cele două găuri din față, împingeți lucrul înainte și 
apoi coaseți prin cele două găuri din spate. 

 
Fermoare şi vipuşti 

 
Setați mașina după cum este ilustrat. 
Schimbaţi cu picioruşul pentru fermoar. 
Picioruşul pentru fermoar poate fi atașat la dreapta sau la stânga, în funcție de ce parte 

a picioruşului urmează să coaseți. (1) 
Pentru a coase pe lângă fermoar, coborâți acul în țesătură, ridicați picioruşul presor și 

împingeți cursorul fermoarului în spatele picioruşului presor. Coborâți picioruşul și continuați să 
coaseți. 



De asemenea, este posibil să coaseți un cordon într-o bandă alăturată pentru a forma o 
"întăritură" sau o vipuşcă. (2) 

 
Instalarea măsuţei detaşabile 

 
 
Țineți masa detașabilă pe orizontală și împingeţi în direcția săgeții. (1) 
Pentru a desprinde masa detaşabilă, trageți spre stânga. 
 
Interiorul mesei detașabile poate fi utilizat ca şi cutie pentru accesorii. 
Pentru a deschide, lăsaţi capacul în jos, după cum se arată. (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Schimbarea picioruşului presor 

 
Scoaterea picioruşului presor 
Apăsați picioruşul presor (e) pentru a se decupla din suport (c). (1)  
Fixarea picioruşului presor 
Instalați axul (d) picioruşului presor (e) în spaţiul (c) din suportul piciorușului presor. (2) 
Îndepărtarea și fixarea flancului piciorușului presor 
Ridicați bara de presare (a) cu dispozitivul de ridicare al piciorușului. 
Îndepărtați și atașați flancul piciorușului presor (b) așa cum este ilustrat (3) 
 
Fixarea ghidului de margine / matlasare 
Atașați ghidul de margine / matlasare (f) în fantă, așa cum este ilustrat. Ajustați după 

cum este necesar pentru tivuri, pliuri, matlasare etc. (4) 
 
Atenţie: 
Opriți întrerupătorul de alimentare („O”) atunci când efectuați oricare dintre 

operațiunile de mai sus! 



 
 
 

Grafic pentru ace/materiale/fire  
GHID DE SELECTARE A ACELOR, MATERIALELOR, FIRELOR  
DIMENSIUNEA 
ACULUI 

MATERIALE FIR 

9-11 (70-80) Țesături subţiri - bumbac subțire, voile, 

mătase, muselină, interlock, tricoturi de 

bumbac, tricotaje, jerseu, crep, țesături din 

poliester, ţesături pentru cămăşi și bluze. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fir subţire din bumbac, nylon, poliester 

sau poliester învelit cu bumbac.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

11-14 (80-90) Țesături cu densitate medie-bumbac, satin, 

material pentru lenjerii, pânză de vele, 

tricotaje duble, lână ușoară. 

 

Majoritatea firelor vândute sunt de 

dimensiuni medii, potrivite pentru aceste 

țesături și dimensiunile acului. Utilizați fire 

de poliester pe materiale sintetice și 

bumbac pe țesături naturale pentru cele 

mai bune rezultate. Utilizați întotdeauna 

același fir în partea de sus și de jos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

14(90) Țesături cu greutate medie-doc de bumbac, 

lână, tricotaje mai grele, frotir, denim. 

 

16(100) Țesături groase - pânză, lână, cort exterior și 

țesături matlasate, denimuri, material 

tapițerie (ușor până la mediu).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

18 (110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tesături groase din lână, ţesături pentru 

pardesiu, țesături de tapițerie, unele material 

din piele și viniluri. 

 

Fir gros. 

IMPORTANT: Potriviți dimensiunea acului cu dimensiunea firului și densitatea țesăturii 
 
SELECTAREA ACULUI, MATERIALULUI  

ACE DESCRIERE TIP DE MATERIAL 

SINGER® 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ace ascuțite standard. 

Dimensiunile variază de la subțire 

până la mare. 9 (70) - 18 (110).  

Țesături naturale-lână, bumbac, mătase etc. 1 Nu 

este recomandat tricoturilor duble. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SINGER® 2045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Acul cu vârf semibombat 9 (70) - 18 

(110). 

Țesături naturale și sintetice, amestecuri de 

poliester. Tricoturi-poliester, interlock, tricot, 

tricoturi simple și duble. De asemenea  tricotaje 

pentru pulovere, Lycra®, material pentru costume 

de baie, elastic. 

SINGER® 2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ace pentru  piele. 12 (80) până la 

18 (110).                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Piele, vinil, tapițerie.  
(Lasă o gaură mai mică decât acul standard.) 

 
Notă : 

1. Pentru cele mai bune rezultate de cusut, utilizați întotdeauna ace SINGER® 
autentice.  

2. Înlocuiți acul deseori (aproximativ la fiecare alt articol de îmbrăcăminte) și / 
sau la prima rupere a firului sau la cusăturile sărite. 

 
 
 

 Placa de stopat brodat     
Placa stopat brodat  acoperă dinții transportorului 



 
Pentru anumite tipuri de lucrări (de exemplu, peticire sau broderie cu mâna liberă), 

trebuie utilizată placa de oprire. 
 
Montați placa de oprire așa cum este ilustrat. 
 
Pentru cusut normal, îndepărtați placa de stopat brodat. 
 
Pentru cusutul cu mișcare liberă, se recomandă utilizarea unui picioruş pentru 

stopat/brodat, disponibil ca accesoriu opțional de la comercianții SINGER®. 
 
Introducerea acului 



 
 
Schimbați acul în mod regulat, mai ales dacă acesta prezintă semne de uzură și provoacă 

probleme. Pentru cele mai bune rezultate de cusut folosiți întotdeauna ace de marca SINGER®.  
Introduceți acul așa cum este ilustrat după cum urmează:  
A. Slăbiți șurubul de fixare a acului și strângeți din nou după introducerea acului nou. (1) 
B. Partea plată a axului trebuie să fie spre spate. 
C/D. Introduceți acul cât de departe va merge. 
 
Atenţie: 
Opriți întrerupătorul de alimentare („O”) înainte de a introduce sau scoate acul; 
 
Acele trebuie să fie în stare perfectă. (2) 
 
Probleme pot apărea la: 
A. Ace îndoite 
B. Vârfuri deteriorate 
C. Ace tocite 
 
 
Întreţinerea mașinii 



 
 
 

Scoaterea plăcii de ac: 

Pentru a scoate placa acului, aduceţi acul în poziţia sa cea mai de sus, rotind volantul. 
Deschideţi capacul de acces. Cu şurubelniţa, deșurubați cele 2 şuruburi ( 1 ) și scoateți 
placa acului. 

 

Curățarea transportorului 

Scoateți carcasa canetei. Curățati bine cu o pensulă ( 2 ). 

Curățarea  si ungerea greiferului: 

Scoateti suveica. Rotiți cele două elemente de 

fixare a greiferului ( 3 ) spre exterior(vezi desenul). 

Scoateți inelul de fixare a greiferului ( 4 ) și greiferul ( 5 ) si curățați-le cu o cârpă moale. 
Puneţi 1 - 2 picături de ulei pentru maşini de cusut in suportul greiferului ( 6 ). 

Rotiți volantul pana când suportul greiferului ( 7) vine în stanga. 

Puneţi la loc greiferul și inelul lui de fixare și împingeti elementele de fixare către 
interior. Puneţi la loc carcasa canetei și placa acului. 

Observaţie importantă : 



Îndepărtați regulat praful și resturile de fir care pot ancrasa maşina. Pentru a ține maşina în 
perfectă stare de funcţionare faceti-i regulat reviziile necesare. 

Atenție: 

Înainte de orice operaţie de curățare, debranșați maşina de la reţea prin scoaterea 
stecherului din priza. Când curățați maşina, trebuie de asemenea sa fie deconectată de la 
reţea. 



 
Ghid de depanare 
Problemă       Cauză       Remediere 
Ruperea firului superior       1. Firul nu este introdus corect.    1. Reintroduceţi firul 
 2. Tensiunea firului este prea mare.  2. Reduceți tensiunea firului. (număr mai mic) 
 3. Firul este prea gros pentru ac.   3. Selectați un ac mai mare. 
 4. Acul nu este introdus corect.    4. Scoateți și reintroduceți acul.  
        (partea plană spre spate) 
 5. Firul este înfășurat în jurul axului mosorului. 5. Scoateți mosorul și bobinaţi pe mosor. 
 6. Acul este deteriorat.     6. Înlocuiți acul. 
 
Ruperea firului inferior  1. Suveica nu este introdusă corect.  1. Scoateți și introduceți din nou  
        suveica și trageți firul. Firul  
        ar trebui să se tragă ușor. 
 2. Firul este introdus greşit în suveică.  2. Verificați  suveica cât și  
        sensul de rotație al mosorului 
 
Cusături sărite 1. Acul nu este introdus corect.    1. Scoateți și reintroduceți acul.  
        (partea plană spre spate) 
 2. Acul este deteriorat.     2. Introduceți un ac nou. 
  3. S-a folosit dimensiunea sau tipul de ac greșit.  3. Alegeți un ac care să se  
         potrivească firului și țesăturii. 
 4. Picioruşul nu este fixat corect.   4. Verificați și fixaţi corect. 
 
Ruperea acului  1. Acul este deteriorat.     1. Introduceți un ac nou. 
 2. Acul nu este introdus corect.    2. Introduceți acul corect. (partea  
        plană spre spate) 
 3. Mărimea greșită a acului pentru țesătură.  3. Alegeți un ac care să se  
        potrivească firului și țesăturii. 
 4. Picioruşul greșit este atașat.    4. Selectați picioruşul corect. 
 



Cusături slăbite 1. Firul nu este corect introdus în maşină.  1. Verificați traseul firului. 
 2. Firul nu este introdus corect în suveică. 2. Introduceți firul în suveică, 
                                           așa cum este ilustrat. 

 3. Combinația dintre ace / țesătură / fir este greșită. 3. Dimensiunea acului trebuie  
        să se potrivească țesăturii și firului. 
 4. Tensiunea firului este greșită.   4. Corectează tensiunea firului. 
 
Cusături încreţite sau cutate 1. Acul este prea gros pentru țesătură.   1. Selectați un ac mai fin. 

  2. Lungimea cusăturii este reglată incorect. 2. Reajustați lungimea cusăturii. 
 3. Tensiunea firului este prea mare.   3. Slăbiți tensiunea firului. 
 
Cusături neuniforme 1. Fir de calitate slabă.     1. Selectați un fir de calitate mai  
alimentare inegală        bună. 

  2. Fir introdus incorect în suveică.             2. Scoateți suveica,  
         introduceţi firul corect şi remontaţi. 

 3. Materialul a fost tras.     3. Nu trageți materialul în timp ce  
        coaseți, lăsați-l să fie tras de către  
        mașină. 
 
Mașina este zgomotoasă 1. Scame sau ulei s-au colectat pe graifer sau pe ac. 1. Curățați graiferul și dinții de  
        alimentare, așa cum este descris. 

  2. Acul este deteriorat.     2. Înlocuiți acul. 
 
Blocarea mașinii  Firul a blocat graiferul.     Scoateți firul superior și suveica, 
                                         rotiți volanta 

         înapoi și înainte cu mâna și  
         îndepărtați firul 

 
 
 
 



 
Vă rugăm să rețineți că la eliminare, acest produs trebuie reciclat în condiţii de siguranță 

în conformitate cu legislația națională relevantă referitoare la produsele electrice / electronice. 
Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri municipale nesortate, folosiți instalații de colectare 
separate. Contactați administrația locală pentru informații despre sistemele de colectare 
disponibile. În cazul înlocuirii aparatelor vechi cu altele noi, retailerul poate fi obligat în mod 
legal să retragă gratuit aparatul vechi pentru a fi casat. 

 
Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropile de gunoi sau depozitele de gunoi, 

substanțele periculoase se pot scurge în apele subterane și pot ajunge în lanțul alimentar, 
dăunând sănătății și bunăstării dvs. 

 
 
 
 
 

Ne rezervăm dreptul de a schimba echipamentul mașinii și sortimentul de accesorii fără 
notificare prealabilă sau de a face modificări ale performanței sau ale proiectării. Totuși, astfel 
de modificări vor fi întotdeauna în beneficiul utilizatorului și al produsului. 
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Singer și Cameo „S” Design sunt mărci comerciale exclusive ale The Singer Company Limited 
S.à.r.l. sau ale afiliaților săi. 
471061626 • English © 2019 The Singer Company Limited S.à.r.l. sau afiliații săi. Toate 
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