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Această mașină de cusut casnică este proiectată pentru a se conforma standardelor IEC / EN 
60335-2-28 și UL1594. 
 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE 
 
Când utilizați un aparat electric, trebuie întotdeauna respectate măsurile de siguranță de bază, 
inclusiv următoarele: 
Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza această mașină de cusut casnică. 
Păstrați instrucțiunile într-un loc adecvat lângă mașină. Asigurați-vă că le predați dacă mașina 
este cedată unui terț. 
 
PERICOL - Pentru a reduce riscul de electrocutare: 
O mașină de cusut nu trebuie lăsată niciodată nesupravegheată atunci când este conectată. 
Priza electrică la care este conectată mașina trebuie să fie ușor accesibilă. Deconectați 
întotdeauna această mașină de cusut de la priza electrică imediat după folosire și înainte de 
curățare, scoaterea capacelor, lubrifierea sau atunci când faceți orice alte ajustări de deservire 
menționate în manualul de instrucțiuni. 
 
AVERTISMENT - Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, șocuri electrice sau răniri ale 
persoanelor: 
• Nu permiteți utilizarea ca jucărie. O atenție deosebită este necesară atunci când această 
mașină de cusut este folosită de copii sau lângă copii. 
• Folosiți această mașină de cusut numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descris în 
acest manual. Folosiți numai atașamentele recomandate de producător, așa cum sunt cuprinse 
în acest manual. 
• Nu folosiți niciodată această mașină de cusut dacă are un cablu sau un ștecher deteriorat, 
dacă nu funcționează corect, dacă a fost aruncată sau deteriorată sau aruncată în apă. Duceți 
mașina de cusut la cel mai apropiat distribuitor sau centru de service autorizat pentru 
examinare, reparare, reglare electrică sau mecanică. 
• Nu folosiți niciodată mașina de cusut cu orificiile de aer blocate. Păstrați orificiile de ventilație 
ale mașinii de cusut și pedala de control curate, fără acumulare de scame, praf și ţesături libere. 
• Țineți degetele la distanță de toate părțile mobile. O atenţie specială este necesară în jurul 
acului maşinii de cusut. 
• Utilizați întotdeauna placa de ac adecvată. Placa greșită poate provoca ruperea acului. 
• Nu folosiți ace îndoite. 
• Nu trageți și nu împingeți țesătura în timpul cusăturii. Acest lucru poate devia acul, 
determinând ruperea acestuia. 
• Purtați ochelari de protecţie. 
• Opriți mașina de cusut („0”) atunci când faceți o ajustare în zona acului, cum ar fi 
introducerea firului în ac, schimbarea acului, bobinarea mosorului sau schimbarea picioruşului 
presor etc. 
• Nu scăpaţi niciodată sau nu introduceți niciun obiect în niciun orificiu. 
• Nu folosiți în aer liber. 



• Nu operaţi acolo unde se utilizează produse cu aerosoli (spray) sau unde se administrează 
oxigen. 
• Pentru a vă deconecta, rotiți toate comenzile în poziția oprit („0”), apoi scoateți ştecherul din 
priză. 
• Nu deconectați trăgând de cablu. Pentru a deconecta, prindeţi ştecherul, nu cablul. 
• Pedala de control este utilizată pentru a acționa mașina. Evitați să așezați alte obiecte pe 
pedala de control. 
• Nu folosiți mașina dacă este umedă. 
• Dacă lampa LED este deteriorată sau spartă, aceasta trebuie să fie înlocuită de către 
producător sau de către agentul de service sau de o persoană calificată similar, pentru a evita 
orice pericol. 
• În cazul în care cablul conectat la pedala de control este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de 
către producător sau agentul de service sau de o persoană calificată similar, pentru a evita orice 
pericol. 
• Această mașină de cusut este prevăzută cu dublă izolație. Utilizați numai piese de schimb 
identice. Consultați instrucțiunile pentru Întreținerea aparatelor cu dublă izolaţie. 
 
PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI 
 
DOAR PENTRU ȚĂRILE CENELEC: 
 
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și de cunoștințe, dacă li s-a oferit o 
supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg 
pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea care trebuie să 
fie efectuată de către utilizator nu trebuie să fie făcute de copii fără supraveghere. 
Nivelul de zgomot în condiții normale de funcționare este sub 70dB (A). 
Mașina trebuie utilizată numai cu pedala de control de tipul 4C-337B fabricată de Wakaho 
Electric Industrial Co., LTD. (Taiwan). 
 
PENTRU ŢĂRI DIN AFARA CENELEC: 
 
Această mașină de cusut nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu 
excepția cazului în care au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea mașinii de 
cusut de la o persoană responsabilă pentru Siguranță. Copiii trebuie supravegheați pentru a se 
asigura că nu se joacă cu mașina de cusut. 
Nivelul de zgomot în condiții normale de funcționare este sub 70dB (A). 
Mașina trebuie utilizată doar cu pedala de control de tipul 4C-337B fabricată de Wakaho 
Electric Industrial Co., LTD. (Taiwan). 
 
REPARAREA PRODUSELOR CU DUBLĂ IZOLAŢIE 
 



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

Felicitări! 
 

Felicitări pentru achiziționarea noii mașini de cusut PFAFF®. 
 

Ca pasionat de cusut, ați achiziționat una dintre cele mai avansate și mai complete mașini de 
cusut și de brodat din lume; aceasta vă va permite să vă transformați toate ideile creative în 

realitate folosind cea mai înaltă tehnologie și caracteristici optimizate. 
 

Înainte de a începe, vă rugăm să vă acordați timpul necesar pentru citirea acestui manual de 
utilizare. În curând veți descoperi cum să maximizați utilizarea mașinii dvs. Desigur, distribuitorii 

noștri autorizați PFAFF® vor fi, de asemenea, încântați să vă sfătuiască în orice moment. 
 

Mașina dvs. de cusut PFAFF® vă va permite cu siguranță să experimentați o nouă dimensiune a 
cusutului. 
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Introducere 1 
Prezentarea generală a mașinii 
 

 
Partea frontală 
1. Capac cu categorii de cusături 
2. Fante de inserare a firului 
3. Cuțit de fir 
4. Priza piciorușului pentru butonieră Sensormatic 
5. Lumini LED 
6. Brațul liber 
7. Coasere inversă 
8. Indicator coasere inversă 
9. Indicator de acțiune 
10. Foarfece pentru fir 
11. Pornire / oprire 
12. Picioruș presor jos și buton pivot 
13. Picioruș presor ridicat și buton ridicare 
suplimentară 
14. Fixare imediată 

15. Repornire cusătură 
16. Controlul vitezei 
17. Poziționare ac sus / jos 
18. Ecran tactil color PFAFF® 
19. Rigla cu butoane 
20. Roată de mână 
21. Suport pentru stilou 
22. Port USB încorporat 
23. Comutator principal, conectori pentru cablul 
de alimentare și pedala de comandă 
24. Conexiune pentru dispozitivul de ridicare a 
genunchiului (720) 
Zona acului 
25. Dispozitiv de inserare a firului în ac încorporat 
26. Capacul mosorului 
27. Placa acului 



28. Picioruș presor 
29. Bara piciorușului presor și suportul 
piciorușului presor 
30. Ghidul firului în ac 

31. Șurubul acului 
32. Bara acului 
33. Coborârea dinților de avans (710) 

Partea posterioară 
 
34. Mâner 
35. Sistem IDT ™ 
 
 
Piese din partea superioară 
36. Disc de pretensionare pentru inserarea firului și bobinarea mosorului 
37. Ghidul firului bobinatorului mosorului 
38. Ghidul firului 
39. Ghidaje pentru firul bobinatorului  
mosorului 
40. Cuțit fir pentru bobinatorul mosorului 
41. Axul bobinatorului mosorului  
42. Știft auxiliar pentru mosor 
43. Capacele bobinei 
44. Știftul bobinei 
45. Disc de tensionare a firului 
46. Maneta de preluare 
 
 
 
Tava pentru accesorii 
Tava pentru accesorii are compartimente speciale pentru piciorușe presoare și mosoare, plus 
spațiu pentru ace și alte accesorii. Păstrați accesoriile în tavă astfel încât să fie ușor accesibile. 
 
47. Spațiu pentru accesorii 
48. Tava detașabilă pentru piciorușele presoare 
49. Suport pentru mosor detașabil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

Accesorii incluse 
 
Accesorii 
 
50. Stilou 
51. Plasa fir (1) 
52. Ghid de margine 
53. Pernă de pâslă (1) 
54. Șurubelniță 
55. Cuțit pentru cusături 
56. Perie 
57. Capac de bobină, mare (2) 
58. Capac de bobină, mediu 
59. Capac de bobină, mic 
60. Instrument multifuncțional 
61. Mosoare (5) 
62. Dispozitiv ridicare genunchi (720) 
63. Placă ac pentru cusătură dreaptă 
 
Accesorii incluse care nu sunt în imagine 
• Pedala de comandă 
• Cablu de alimentare 
• Ace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Piciorușe presoare 
 

 
0A - Picioruș presor standard pentru sistemul IDT ™ (atașat la mașină la livrare) 
Acest picioruș este utilizat în principal pentru cusături drepte și cusături în zigzag cu o 
lungime a cusăturii mai mare de 1,0 mm. 
1A - Picioruș de cusătură fantezie pentru sistemul IDT ™ 
Acest picioruș este folosit pentru cusături decorative. Șanțul de pe partea inferioară a 
piciorușul ui este proiectat să treacă lin peste cusături. 
2A - Picioruș de cusătură fantezie 
Când coaseți cusături decorative sau cusături scurte în zig-zag și alte cusături utilitare cu 
o lungime mai mică de 1,0 mm, utilizați acest picioruș. Șanțul de pe partea inferioară a 
piciorușul ui este proiectat să treacă lin peste cusături. 
3 - Picioruș pentru cusături ascunse pentru sistemul IDT ™ 
Acest picioruș este folosit pentru cusături ascunse. Degetul de la picioruș ghidează 
țesătura. Ghidajul roșu de pe picioruș este proiectat pentru a merge de-a lungul pliului 
marginii tivului. 
4 - Picioruș pentru fermoar pentru sistemul IDT ™ 
Acest picioruș poate fi prins fie în dreapta, fie în stânga acului, facilitând cusutul aproape 
de ambele părți ale dinților fermoarului. Mutați poziția acului spre dreapta sau spre 
stânga pentru a coase mai aproape de dinții fermoarului. 
 
5A - Picioruș de butonieră Sensormatic 
Când este conectat la aparat, butoniera este cusută pe lungimea care a fost introdusă în 
aparat. 
 
5M - Picioruș manual pentru butonieră 
Acest picioruș este folosit pentru coaserea butonierelor manuale. Folosiți marcajele de 
pe picioruș pentru a poziționa marginea îmbrăcămintei. Degetul de pe partea din spate 
a piciorușului ține șnurul pentru butoniera cu șnur. 
 
6A - Picioruș cu mișcare liberă pentru brodat / Sensormatic 
Acest picioruș este folosit pentru broderie și cusut cu mișcare liberă. Acest picioruș 
poate fi, de asemenea, folosit pentru peticire.  
Picioruș de matlasare de 1/4 ”pentru sistemul IDT ™ 
Acest picioruș este perfect pentru punere cap la cap și peticire, mai ales atunci când este 
utilizat împreună cu placa de ac pentru cusătură dreaptă. Distanța de la ac la marginea 
exterioară a degetului drept este de 1/4 "(6mm). Distanța de la ac la marginea interioară 
a degetului drept este de 1/8" (3mm). 
8 - Picioruș pentru cusătură maximă (720) 
Acest picioruș este utilizat pentru cusături laterale. 
  



 
Important: Asigurați-vă că sistemul IDT ™ este decuplat atunci când utilizați piciorușul presor 2A, 5A, 
5M, 6A și 8. 

 

Prezentare generală a cusăturilor 
Cusături utilitare 
Cusătura Numărul 

cusăturii 
(710) 

Numărul 
cusăturii 
(720) 

Denumire Descriere 

 

1.1.1 1.1.1 Cusătură dreaptă Pentru tivire și cusături de suprafață. Selectați din 37 poziții 
diferite ale acului. 
Notă: Această cusătură realizează o îmbinare mai puternică 
decât cusătura 2.1.1. 

 

1.1.2 1.1.2 Cusătură triplă dreaptă 
elastică 

Cusătură întărită. Cusături de suprafață. 

 

1.1.3 Cusătură 
tricot 
întinsă 

Cusătură tricot elastică Pentru tivire pe țesături elastice. 

 

1.1.4 1.1.4 Cusătură bast Cusătură simplă utilizată pentru bast. Atingeți pedala pentru 
a realiza o cusătură. Mutați materialul manual în poziția 
dorită și atingeți din nou pedala pentru a realiza o altă 
cusătură. 

 

1.1.5 1.1.5 Cusătură în zigzag Întărirea cusăturilor, finisaj și cusut elastic. 

 

1.1.6 1.1.6 Cusătură triplă elastică 
în zigzag 

Cusătură elastică pentru tivuri decorative sau cusături de 
suprafață. 

 

1.1.7 1.1.7 Cusătură în zigzag, în 
trei pași 

Cusut elastic, cârpit, peticire și cusut decorativ. 

 

1.1.8 1.1.8 Cusătură elastică Cusut elastic, cârpit, peticire și inserție de dantelă. 

 

1.1.9 1.1.9 Cusătură în zigzag  Aplicații, încadrare, capse. 

 

1.1.10 1.1.10 Cusătură tip fagure Cusătură decorativă pentru țesături elastice și tivuri. De 
asemenea, se folosește cu fir elastic în mosor. 

 

1.1.11 1.1.11 Cusătură de îmbinare Îmbinarea țesăturilor și a materialului de matlasare, 
cusătură decorativă pentru matlasare, tivire. 

 

1.1.12 1.1.12 Cusătură elastică de 
bază 

Cusătură de îmbinare pentru lenjerie de corp, pânză, piele, 
țesături voluminoase unde se suprapun cusăturile. 



 

1.1.13 1.1.13 Cusătură crosshem 
(încrucișată) 

Tiv decorativ elastic pentru țesături elastice. Potrivit, de 
asemenea, pentru îmbinarea țesăturilor și a materialului 
pentru matlasare. 

 

1.1.14 1.1.14 Cusătură ascunsă Coasere tivuri ascunse pe țesături. 

 

1.1.15 1.1.15 Cusătură ascunsă 
elastică 

Coasere tivuri ascunse pe țesături elastice. 

 

1.2.1 1.2.1 Cusătură de tivire 
închisă 

Coasere și acoperire țesăturile elastice într-un singur pas. 

 

1.2.2 1.2.2 Cusătură acoperită 
elastică  

Coasere și acoperire țesăturile elastice într-un singur pas. 

 

1.2.3 1.2.3 Cusătură de tivire  Coasere și acoperire țesăturile elastice într-un singur pas. 

 

1.2.4 1.2.4 Peticire țesături 
tricotate subțiri  

Pentru peticire și cusut tivuri pe țesături elastice. 

 

 

1.2.5 1.2.5 Tivire închisă Îmbinare și acoperire într-un singur pas, peticire, tivire. 

 

1.2.6 1.2.6 Tivire închisă 
compensată 

Pentru peticire, coasere de tivuri, cusături de îmbinări și 
acoperire pe țesături elastice. 

 

1.2.7 1.2.7 Tiv fals Creează aspectul unui tiv de acoperire serger pentru țesături 
elastice. 

 

N.A 1.2.8 Tiv fals Creează aspectul unui tiv de acoperire serger pentru țesături 
elastice. 

 

1.2.8 1.2.9 Tiv ascuns deschis Creează tiv ascuns decorativ pentru țesături. 

 

1.2.9 1.2.10 Tiv ascuns închis Creează tiv ascuns decorativ pentru țesături elastice. 

 

1.3.1 1.3.1 Butonieră standard  Butonieră de bază pentru bluze, cămăși și jachete. De 
asemenea, pentru fețe de pernă. 



 

1.3.2 1.3.2 Butonieră rotunjită cu 
însăilare încrucișată 

Butonieră pentru articole de îmbrăcăminte. 

 

1.3.3 1.3.3 Butonieră tip gaura 
cheii cu capăt ascuțit 

Butonieră croitorie sau butonieră decorativă. 

 

1.3.4 1.3.4 Butonieră rotunjită Butonieră pentru îmbrăcăminte sau jachete subțiri. 

 

1.3.5 1.3.5 Butonieră elastică Butonieră pentru țesături elastice. 

 

1.3.6 1.3.6 Butonieră decorativă 
tip gaura cheii 

Butonieră decorativă pentru jachete. 

 

N.A 1.3.7 Butonieră decorativă 
tip gaura cheii 

Butonieră decorativă pentru jachete. 

 

N.A 1.3.8 Butonieră ajurată tip 
gaura cheii  

Butonieră decorativă. 

 

1.3.7 1.3.9 Butonieră ajurată tip 
gaura cheii 

Butonieră decorativă. 

 

1.3.8 1.3.10 Coaserea nasturilor Coasere pe nasturi sau lipire. 

 

1.3.9 1.3.11 Butonieră legată Cusătură de bază pentru butonieră legată. 

 

1.4.1 1.4.1 Capsă  Pentru curele, șireturi, cusut decorativ etc. 

 

1.4.2 1.4.2 Capsă decorativă Pentru curele, șireturi, cusut decorativ etc. 

 

 

N.A 1.4.3 Capsă decorativă Capsă decorativă pentru cusut decorativ. 

 

1.4.3 1.4.4 Capsă decorativă Pentru curele, șireturi, cusut decorativ etc. 

 

1.4.4 1.4.5 Cusătură de peticire 
programabilă 

Pentru a petici sau a repara găuri mici, începeți să coaseți 
peste gaură, atingeți butonul pentru cusut înapoi pentru 
peticire continuă și opriți. 



 

1.4.5 1.4.6 Cusătură de peticire 
întărită programabilă 

Peticire și reparații pentru hainele de lucru, blugii, prosoape 
de masă și prosoapele de lenjerie. Coaseți peste gaură, 
atingeți butonul pentru cusut înapoi pentru peticire continuă 
și oprire automată. 

 

1.4.6 1.4.7 Cusătură de întărire Întărirea buzunarelor, deschiderilor cămășii, buclelor 
curelelor, precum și la capătul inferior al fermoarului. 

 

1.4.7 1.4.8 Cusătură de întărire 
denim  

Întărirea buzunarelor, deschiderilor cămășii, buclelor 
curelelor, precum și la capătul inferior al fermoarului. 

 

1.4.8 1.4.9 Cusătură de întărire 
decorativă 

Întărirea buzunarelor, deschiderilor cămășii, buclelor 
curelelor, precum și la capătul inferior al fermoarului. 

 
1.4.9 1.4.10 Cusătură de întărire 

încrucișată 

Întărirea buzunarelor, deschiderilor cămășii și buclelor 
curelelor. 

 
 
Cusături decorative (720) 

 
2.1 Cusături de matlasare - Cusături similare cusăturii de mână 
2.2 Cusături de matlasare - Cusături aplicate 
2.2 Cusături de matlasare - Cusături aplicate 

 
2.3 Cusături de matlasare – cusături peticire 
2.3 Cusături de matlasare – cusături peticire 
3.1 Cusături artistice – Cusături încrucișate 



 
3.1 Cusături artistice – Cusături încrucișate 
3.2 Cusături artistice - Cusături de ac 
3.3 Cusături artistice - Cusături de broderie manuală 

 
3.3 Cusături artistice - Cusături de broderie manuală 
4.1 Cusături satin - margini dantelate 
4.1 Cusături satin - margini dantelate 

 
4.2 Cusături satin - Elemente de satin 
4.2 Cusături satin - Elemente de satin 
4.3 Cusături satin - Borduri 

 
4.3 Cusături satin - Borduri 
5.1 Cusături decorative - Frunze și flori 
5.1 Cusături decorative - Frunze și flori 



 
5.2 Cusături decorative - Cusături ornamentale 
5.2 Cusături decorative - Cusături ornamentale 
5.3 Cusături decorative - Cusături ornamentale 

 
5.3 Cusături decorative -Cusături ornamentale 
5.4 Cusături decorative - Cusături maxi art  
6.1 Cusături diverse - Arcuri și inimi 

 
6.2 Cusături diverse - Cusături animale 
6.3 Tehnici de cusut - Cusături distractive 
6.3 Tehnici de cusut - Cusături distractive 

 
7.1 Cusături de monogramă -Monogramă 1 
7.1 Cusături de monogramă -Monogramă 1 
7.1 Cusături de monogramă -Monogramă 1 



 
8.1 Tehnici de cusătură -Cusături panglică 
8.1 Tehnici de cusătură -Cusături panglică 
8.2 Tehnici de cusătură - Cusături stratificate 

 
8.2 Tehnici de cusătură – cusături stratificate 
8.3 Tehnici de cusătură – Cusături flotante 
9.1 Cusături suplimentare - Cusături piciorușe opționale  

 
9.1 Cusături suplimentare - Cusături piciorușe opționale  
9.2 Cusături suplimentare – Cusături în patru direcții 
 
Cusături decorative (710) 

 
2.1 Cusături de matlasare - Cusături cu aspect manual 
2.2 Cusături de matlasare - Cusături aplicate 



2.3 Cusături de matlasare - Cusături peticire 

 
2.3 Cusături de matlasare - Cusături peticire 
3.1 Cusături artistice – Cusături încrucișate 
3.2 Cusături artistice - Cusături cu acul 

 
3.3 Cusături artistice - Cusături antice de broderie manuală 
4.1 Cusături satin - margini dantelate 
4.2 Cusături satin - Elemente de satin 

 
4.3 Cusături de satin - Broderii 
5.1 Cusături decorative - Frunze și flori 
5.1 Cusături decorative - Frunze și flori 

 
5.2 Cusături decorative - Cusături ornamentale 
5.3 Cusături decorative - Cusături ornamentale 
5.3 Cusături decorative -Cusături ornamentale 



 
6.1 Cusături diverse - Arcuri și inimi 
6.2 Cusături diverse - Cusături animale 
6.3 Tehnici de cusut - Cusături distractive 

 
7.1 Cusături ale piciorușelor opționale 
 
Alfabet 

 
Comic       Scris 

 
Subliniat      Chirilic 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregătiri 2 
Dezambalare 
1. Așezați cutia pe o suprafață stabilă și plană. Ridicați mașina din cutie și scoateți ambalajul 
exterior și ridicați capacul. 
2. Îndepărtați toate celelalte materiale de ambalare și pungile de plastic. 
3. Glisați tava pentru accesorii și îndepărtați polistirenul sub brațul liber. 
Notă: Spuma de poliester rămasă în tava pentru accesorii în timp ce coaseți poate afecta 
calitatea cusăturii. Spuma de poliester este doar pentru ambalare și trebuie îndepărtată. 
Notă: Mașina dvs. de cusut PFAFF® este reglată pentru a oferi cel mai bun rezultat al cusăturii la 
temperatura camerei normale. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute pot afecta 
rezultatul coaserii. 
 
Conectarea cablului pedalei 
Printre accesorii veți găsi cablul pedalei. Conectarea 
cablului pedalei la pedală este necesară doar prima 
dată când veți folosi mașina. 
1. Scoateți cablul pedalei. Întoarceți pedala. Conectați 
cablul la priza din interiorul spațiului deschis de pe 
partea inferioară a pedalei, după cum se arată. 
2. Împingeți ferm pentru a vă asigura că este conectat 
corect. 
3. Trageți cablul în fanta din stânga prizei pentru a vă 
asigura că pedala se va așeza uniform pe podea. 
 
Conectați cablul de alimentare și pedala 
Notă: Înainte de a conecta pedala, verificați dacă este 
de tipul „FR5” (a se vedea partea inferioară a pedalei 
de control). 
1. Conectați cablul pedalei la mufa frontală din partea 
dreaptă jos a mașinii (A). 
2. Conectați cablul de alimentare la priza din spate din 
partea dreaptă jos a mașinii (B). Conectați cablul la o 
priză de perete. 

 

 



3. Apăsați comutatorul I / O pe „I” pentru a porni 
alimentarea și lumina (C). 
 
Pentru SUA și Canada 
Această mașină de cusut are un ștecher polarizat (o 
lamă mai lată decât cealaltă). Pentru a reduce riscul 
de electrocutare, această fișă este destinată să se 
potrivească într-o priză polarizată într-un singur sens. 
Dacă ștecherul nu se potrivește complet în priză, 
inversați ștecherul. Dacă încă nu se potrivește, 
contactați un electrician calificat pentru a instala priza 
corespunzătoare. Nu modificați fișa în niciun fel. 
 
Împachetare după coasere 
1. Apăsați comutatorul principal I / O pe „O” (C). 
2. Deconectați cablul de la priza de perete și apoi de la 
aparat (B). 
3. Deconectați cablul pedalei de la aparat (A). 
Înfășurați cablul pedalei și plasați-l în interiorul zonei 
deschise, pe partea inferioară a pedalei. 
4. Așezați toate accesoriile în tava pentru accesorii. 
Glisați tava pe aparat în jurul brațului liber. 
5. Așezați pedala în spațiul de deasupra brațului liber. 
6. Puneți capacul. 
 
Lumini cu leduri 
Mașina dvs. are lumini LED care distribuie lumina 
uniform peste zona de cusut și elimină umbrele. 
Brațul liber 
Pentru a utiliza brațul liber, glisați-l de pe tava pentru 
accesorii. Când este atașat, un cârlig menține tava 
pentru accesorii blocată pe aparat. Scoateți tava 
glisând-o spre stânga. 
Cuțit pentru fir 
Pentru a utiliza cuțitul pentru fir, trageți firul din spate 
spre față așa cum se arată. 
Dispozitiv electronic de ridicare a genunchiului (720) 
Mașina dvs. este prevăzută cu un dispozitiv electronic 
de ridicare a genunchiului pentru reglarea înălțimii 
piciorușului presor. 
Introduceți dispozitivul de ridicare a genunchiului în 
orificiul desemnat de pe mașină. Partea plană trebuie 
să fie orientată în sus. Reglați bara dreptunghiulară pe 

 



dispozitivul de ridicare a genunchiului până când este 
poziționată la o înălțime confortabilă pentru dvs. (A). 
Dacă apăsați dispozitivul de ridicare a genunchiului 
spre dreapta, piciorușul presor se va ridica. Acum 
puteți ghida țesătura cu ambele mâini. 
Pentru a scoate dispozitivul de ridicare a genunchiului, 
trebuie doar să-l trageți direct din gaură. 
 
 
 
 
Știfturi pentru bobină 
Mașina dvs. are două știfturi pentru bobină, un știft 
principal și un știft auxiliar. Știfturile pentru bobină 
sunt proiectate pentru toate tipurile de fir. Știftul 
principal al mosorului este reglabil și poate fi utilizat 
atât în poziție orizontală (firul se derulează de pe 
bobină), cât și în poziție verticală (bobina firului se 
rotește). Utilizați poziția orizontală pentru firele 
obișnuite și poziția verticală pentru bobinele mari sau 
firele de specialitate. 
Poziția orizontală 
Așezați un capac de bobină și bobina de fir pe știft. 
Asigurați-vă că firul se derulează pe bobină în sens 
invers acelor de ceasornic și glisați un al doilea capac 
pentru bobină. 
Notă: Nu toate bobinele de fir sunt fabricate în 
același mod. Dacă întâmpinați probleme cu firul, 
întoarceți-l în sens opus sau utilizați poziția verticală. 
Folosiți un capac de bobină puțin mai mare decât 
bobina de fir. Pentru mosoare cu fir înguste, utilizați 
un capac mai mic în fața bobinei. Pentru bobinele cu 
fir groase, utilizați un capac mai mare în fața bobinei. 
Partea plană a capacului bobinei trebuie apăsată 
ferm de bobină. Nu trebuie să existe spațiu între 
capac și bobina de fir. 
Poziția verticală 
Ridicați știftul bobinei în poziție verticală. Glisați pe 
capacul mare al mosorului și așezați un tampon de 
pâslă sub bobina de fir. Aceasta pentru a împiedica 
firul să se deruleze prea repede. 
Nu puneți capac deasupra știftului  bobinei, deoarece 
aceasta ar împiedica rotirea mosorului. 

 



Notă: Atunci când știftul bobinei este utilizat în 
poziție verticală, este posibil să fie necesară reglarea 
manuală a tensiunii firului. 
Știft auxiliar pentru mosor 
Știftul auxiliar pentru bobină este utilizat atunci când 
înfășurați fir dintr-o a doua bobină de fir sau pentru o 
a doua bobină atunci când coaseți cu un ac dublu. 
Ridicați știftul auxiliar al bobinei. Glisați pe un capac 
mare pentru bobină și așezați un tampon de pâslă sub 
bobina de fir. 
 
Inserarea firului în mașină 
Asigurați-vă că piciorușul presor este ridicat și că 
acul este în poziția ridicată. 
1. Așezați firul pe știftul bobinei și montați un capac 
de bobină de dimensiunea potrivită. 
Notă: Țineți firul cu ambele mâini pentru a preveni 
slăbirea acestuia în timpul inserării. Acest lucru va 
asigura ca firul să fie poziționat corect pe ruta de 
inserare a firului. 
2. Trageți firul în ghidajul firului trăgându-l din față 
în spate (A). Asigurați-vă că firul se fixează în poziție. 
Apoi trageți firul sub ghidajul firului înfășurătorului 
mosorului (B) de pe discul de pretensionare (C). 
3. Treceți în jos prin fanta de inserare a firului din 
dreapta și apoi în sus prin fanta de inserare a firului 
din stânga. 
4. Aduceți firul din dreapta în maneta de preluare 
(D) și în jos în fanta de inserare a firului din stânga la 
ghidajul acului (E). 
5. Inserați firul în ac. 
 
Dispozitivul de infilare 
Dispozitivul de infilare vă permite să inserați 
automat firul în ac. Acul trebuie să fie în poziția 
ridicată pentru a utiliza dispozitivul de inserare 
încorporat. 
1. Coborâți piciorușul presor. 
2. Folosiți mânerul pentru a trage dispozitivul de 
infilare până la capăt. Cârligul de infilare (G) se 
rotește prin ochiul acului. 
3. Așezați firul din spate peste cârlig (F) și sub 
cârligul pentru fir (G). 

 



4. Lăsați dispozitivul de infilare să se miște ușor 
înapoi. Cârligul trage firul prin ochiul acului și 
formează o buclă în spatele acului. Trageți bucla de 
fir în spatele acului. 
Notă: Dispozitivul de infilare ac este conceput pentru 
a fi utilizat pentru ace de dimensiuni 70-120. Nu 
puteți utiliza dispozitivul de infilare pentru acul de 
dimensiunea 60 sau mai mic, acul cu aripă, acul 
dublu sau acul triplu. Există, de asemenea, câteva 
accesorii opționale care necesită inserarea manuală 
a firului în ac. 
 
 
 
Inserarea firului pentru ac dublu  
Înlocuiți acul de cusut cu un ac dublu. Asigurați-vă 
că piciorușul presor este ridicat și că acul este în 
poziția ridicată. 
1. Așezați firul pe știftul bobinei  și montați un 
capac de bobină de dimensiunea potrivită. Ridicați 
știftul auxiliar pentru bobină. Glisați pe un capac 
de mosor mare și pe un tampon de fetru. Așezați 
al doilea fir pe știftul bobinei. 
Notă: Țineți firele cu ambele mâini pentru a 
preveni slăbirea în timpul infilarii. Acest lucru 
asigură că firele vor fi poziționate corect în traseul 
de inserare a firului. 
2. Trageți firele în ghidajul firelor trăgându-le din 
față în spate (A). Asigurați-vă că firele se fixează cu 
un clic. Apoi trageți firele de sub ghidajul 
bobinatorului mosorului (B) de pe discul de 
pretensionare (C). 
3. Treceți în jos prin fanta de inserare a firului din 
dreapta și apoi în sus prin fanta de inserare a 
firului din stânga. Asigurați-vă că treceți un fir spre 
stânga și unul spre părțile din dreapta ale discului 
de tensiune (F). 
4. Aduceți firele dinspre dreapta în maneta de 
preluare (D) și în jos în fanta de inserare a firului 
din stânga. Asigurați-vă că un fir este în interiorul 
ghidajului pentru firul acului (E) și celălalt în 
exterior. Asigurați-vă că firele nu se răsucesc 
împreună. 
5. Inserați firele în ace. 

 



Notă: Activați acul dublu și selectați lățimea 
corectă a acului dublu în meniul Setări. Acest lucru 
va limita lățimea tuturor cusăturilor pentru acea 
dimensiune a acului pentru a preveni deteriorarea 
piciorușului presor și a acului. 
Notă: Greutatea și suprafața neregulată a firelor 
de specialitate, cum ar fi cele metalice, măresc 
frecarea pe fir. Prin reducerea tensiunii, se previne 
riscul ruperii acului. 
Notă: Nu utilizați ace duble asimetrice (G), 
deoarece vă pot deteriora mașina de cusut. 
 
 
 
Senzor de fir 
Când firul din mosor se apropie de terminare, mașina se oprește și apare o fereastră pop-up pe 
ecran. Înlocuiți cu un mosor înfășurat și continuați să coaseți. 
Notă: Când firul din mosor este aproape terminat, pe ecran apare fereastra pop-up pentru 
terminarea firului mosorului. Puteți continua să coaseți fără să închideți fereastra pop-up 
înainte ca firul mosorului să se epuizeze complet. 

 
 
Bobinarea mosorului 
Bobinare din poziție orizontală 
1. Așezați un mosor gol pe axul de bobinare a mosorului, cu 
sigla orientată în sus. Folosiți numai mosoare originale 
PFAFF® aprobate pentru acest model. 
2. Așezați bobina pe știftul bobinei în poziție orizontală. 
Glisați strâns un capac de bobină lângă acesta. 
3. Așezați firul în ghidajul firului (A) din față spre spate. 
Trageți firul în sens invers acelor de ceasornic deasupra 
ghidajului firului de pe dispozitivul de bobinare a mosorului 
(B) și apoi prin ghidajele pentru fir din mosor (C) din spate. 
Notă: Asigurați-vă că firul este tras în siguranță în interiorul 
dispozitivului de pretensionare pentru o tensiune corectă a 
firului. 

 



4. Treceți prin fanta din mosor (D) de la interior la exterior. 
5. Împingeți axul dispozitivului de bobinare a mosorului spre 
dreapta pentru a înfășura. O fereastră pop-up apare pe ecran 
pentru a vă informa că înfășurarea mosorului este activă. 
Pentru a regla viteza de înfășurare, utilizați glisorul din 
fereastra pop-up. Începeți înfășurarea mosorului apăsând 
pedala sau atingeți start / stop. 
 
Când mosorul este plin, bobinarea se va opri. Eliberați pedala 
sau atingeți start / stop pentru a opri funcționarea motorului 
mosorului. Mutați axul bobinatorului mosorului spre stânga și 
fereastra pop-up se va închide. Scoateți mosorul și tăiați firul 
cu ajutorul cuțitului pentru firul mosorului (F). 
Înfășurarea în timpul infilarii  
Asigurați-vă că piciorușul presor și acul sunt în poziția ridicată. Pentru a preveni îndoirea acului, 
trageți firul din ac. 
Aduceți firul în sus din ghidajul pentru firul acului (E),  prin fanta de inserare a firului din stânga 
și prin ghidajele pentru firul mosorului (C). Apoi urmați pașii 4 și 5 de mai sus. 
 
Introducerea mosorului 
1. Scoateți capacul mosorului glisându-l spre 
dumneavoastră. 
2. Așezați mosorul în carcasa mosorului cu logotipul 
orientat în sus și firul desfăcându-se din stânga 
mosorului. Mosorul se va roti apoi în sens invers acelor 
de ceasornic atunci când scoateți firul. 
3. Așezați degetul pe mosor pentru a-l împiedica să se 
întoarcă în timp ce trageți firul ferm spre dreapta și apoi 
spre stânga în arcul de tensionare (A) până când se 
fixează cu un clic. 
4. Continuați inserarea firului în jurul (B) și la dreapta 
cuțitului pentru fir (C). Puneți la loc capacul. Trageți firul 
spre stânga pentru a tăia. 
Capacul mosorului poate fi folosit ca lupă. 
 
Sistemul IDT ™ (alimentare duală integrată) 
Pentru a coase cu exactitate orice țesătură, mașina de 
cusut PFAFF® oferă soluția ideală: alimentarea duală 
integrată, sistemul IDT ™. La fel ca la mașinile industriale, 
sistemul IDT ™ alimentează țesătura de sus și de jos în 
același timp. Materialul este alimentat cu precizie, 
eliminând îndoirea pe cusături la țesăturile subțiri, cum 
ar fi mătase și raion. Acțiunea de alimentare duală a 
sistemului IDT ™ împiedică schimbarea straturilor în timp 

 



ce coaseți, menținând straturile de matlasare aliniate și 
asigurând o potrivire mai perfectă atunci când coaseți 
țesături în carouri sau dungi. 
Activarea sistemului IDT ™ 
Important: Pentru toate lucrările cu sistemul IDT ™ 
utilizați piciorușele presoare cu decupajul central 
posterior (A). 
Ridicați piciorușul presor. Apăsați sistemul IDT ™ în jos 
până când se cuplează. 
Dezactivarea sistemului IDT ™ 
Ridicați piciorușul presor. Țineți sistemul IDT ™ cu două 
degete la glezna cu nervuri. Trageți sistemul IDT ™ în jos, 
apoi trageți-l dinspre dvs. pentru a elibera sistemul IDT ™ 
încet în sus. 

Schimbarea piciorușului presor 
Scoaterea piciorușului presor 
Apăsați piciorușul presor în jos până se desprinde din suportul 
piciorușului presor. 
 
Atașarea piciorușului presor 
Aliniați știfturile de pe picioruș cu spațiul de sub suportul 
piciorușului presor. Apăsați în sus până când piciorușul  se 
fixează în poziție. 
De asemenea, puteți utiliza butoanele de presare sus / jos 
pentru a ridica sau coborî suportul piciorușului presor. Așezați 
piciorușul presor sub suportul piciorușului presor, astfel încât 
știfturile piciorușului să se fixeze pe suportul piciorușului presor 
atunci când sunt coborâte. 
 
Schimbarea acului 
1. Utilizați orificiul din instrumentul multifuncțional pentru a 
ține acul. 
2. Slăbiți șurubul acului. 
3. Scoateți acul. 
4. Introduceți noul ac, folosind instrumentul multifuncțional. 
Împingeți noul ac în sus, cu partea plană departe de dvs. până 
când nu mai merge. 
5. Strângeți șurubul acului la fel de strâns. 
 
Schimbarea la placa de ac pentru cusătură dreaptă 
1. Scoateți piciorușul presor și glisați de pe capacul mosorului. 
2. Asigurați-vă că dinții de avans sunt coborâți. 
Așezați șurubelnița sub placa acului așa cum se arată în imagine 
și rotiți ușor șurubelnița pentru a scoate placa acului.  



3. Cu dinții de avans coborâți, așezați placa acului pentru 
cusătura dreaptă astfel încât să se încadreze în crestătura din 
spate (D). Apăsați placa acului pentru cusătura dreaptă până 
când se fixează în poziție. Glisați pe capacul mosorului. 
 
Coborârea dinților de avans (710) 
 
Puteți coborî dinții de avans deplasând comutatorul din fața 
mașinii de cusut spre stânga. Deplasați comutatorul spre 
dreapta dacă doriți să ridicați dinții de avans. 
 
 
 
 
Ace 
Acul mașinii de cusut joacă un rol important în cusutul cu 
succes. Folosiți doar ace de calitate. Vă recomandăm ace 
de sistem 130 / 705H. 
Pachetul de ace inclus cu mașina dvs. conține ace în 
dimensiunile cel mai frecvent utilizate. 
Ac universal (A) 
Acele universale au un punct ușor rotunjit și vin într-o 
varietate de dimensiuni. Pentru cusut general într-o 
varietate de tipuri de țesături și grosimi. 
Acul pentru cusături elastice (B) 
Acele pentru cusături elastice au un guler special pentru 
a elimina cusăturile sărite atunci când există o întindere 
a țesăturii. 
Pentru tricotaje, costume de baie, lână, piele sintetică și 
piele. 
Ac de broderie (C) 
Acele de brodat au un guler special, un punct ușor rotunjit 
și un ochi puțin mai mare pentru a evita deteriorarea firului 
și a materialelor. Se utilizează cu fire metalice și alte fire de 
specialitate pentru broderie și cusut decorativ. 
Acul pentru denim (D) 
Acele din denim au vârful ascuțit pentru a pătrunde țesăturile dense fără a devia acul. Pentru 
pânză, denim, microfibre. 
Acul cu aripă (E) 
Acul cu aripă  prezintă aripi largi pe partea laterală a acului pentru a face găuri în țesătură 
atunci când coaseți entredeux și alte cusături pe țesături din fibre naturale. 
 
Notă: Schimbați acul des. Utilizați întotdeauna un ac drept cu vârful ascuțit (F). 

 

 



Un ac deteriorat (G) poate provoca cusături sărite, ruperea sau smulgerea firului. Un ac 
deteriorat poate deteriora și placa acului. 
Nu utilizați ace duble asimetrice (H), deoarece vă pot deteriora mașina de cusut. 
 

Fire 
Există multe fire pe piață astăzi dezvoltate în scopuri 
diferite. 
 
Ață de cusut universală 
Firul de cusut universal este fabricat din poliester sintetic, 
din bumbac sau din bumbac acoperit cu poliester. Acest tip 
de fir este utilizat pentru coaserea articolelor de 
îmbrăcăminte și a proiectelor. 
 
 
 
Fir de broderie 
Firul de brodat este realizat din diverse fibre: raion, poliester, acrilic sau metalic. Aceste fire 
creează un aspect neted lucios pentru broderii și alte cusături decorative. 
Fir transparent 
Firul transparent, denumit și fir monofilament, este un singur fir sintetic transparent. Se 
folosește pentru matlasare și alte cusături decorative. Introduceți firul în mașina de cusut cu 
mosorul în poziție verticală. Când bobinați un mosor, înfășurați cu viteză mică și înfășurați 
mosorul pe jumătate plin. 
Notă: Unele țesături au vopsea în exces care poate provoca decolorarea altor țesături sau a 
mașinii dvs. de cusut. Această decolorare poate fi foarte dificilă sau imposibil de îndepărtat. 
Țesătura din lână și denim, în special roșu și albastru, conține adesea vopsea în exces. 
Dacă bănuiți că țesătura / îmbrăcămintea gata de purtat conține mult exces de vopsea, spălați-
o întotdeauna înainte de a coase / broda pentru a preveni decolorarea mașinii. 
 
Stabilizatori 
Stabilizatori cu rupere 
Stabilizatorii cu rupere sunt utilizați cu țesături stabile. Așezați sub țesătură pentru cusături 
decorative sau încercuiți cu țesătura atunci când brodați. Îndepărtați excesul de stabilizator 
după cusătură. 
 
Stabilizator cu rupere prin transfer 
Stabilizatorul cu rupere prin transfer este un stabilizator complet stabil, care are o latură netedă  
care se va fixa pe țesătură. Este recomandat pentru tricotaje și toate țesăturile instabile. Lipiți-l 
pe dosul țesăturii înainte de cusături decorative sau bucle. Scoateți excesul de stabilizator după 
cusătură. 
 
Stabilizator cu tăiere  

 



Stabilizatorul cu tăiere nu se rupe, astfel încât excesul trebuie tăiat. Este recomandat pentru 
tricotaje și toate țesăturile instabile, în special pentru broderii cu cercuri. 
 
Stabilizator solubil în apă 
Stabilizatorul solubil în apă este plasat deasupra țesăturii atunci când se înfrumusețează / 
brodează țesături cu pânze și bucle, cum ar fi pânză de ștergar. Când brodați în punct tăiat, 
utilizați-le sub țesătură. Așezați-vă lucrul în apă pentru a dizolva excesul de stabilizator. Este 
disponibil în diferite grosimi. 
 
Stabilizator dezintegrant 
Stabilizatorul de dezintegrare este o țesătură stabilă, țesută larg, care este utilizată pentru 
tehnici precum tăierea și croșetarea marginii țesăturii. Stabilizatorul dispare prin căldură. 
 
Stabilizator lipicios 
Stabilizatorul lipicios este folosit pentru broderia cu cercuri atunci când țesătura este prea 
delicată sau prea subțire pentru a putea fi prinsă în cerc. Aplicați stabilizatorul lipicios cu hârtia 
în sus. Scoateți hârtia și lipiți țesătura pe suprafața lipicioasă. Rupeți stabilizatorul lipicios după 
cusătură. 
 
Portul USB 
Mașina dvs. are un port USB pentru a conecta un stick 
USB. 
Notă: Asigurați-vă că stick-ul USB pe care îl utilizați are 
formatul FAT32. 
Conectare și scoatere din portul USB 
Introduceți un stick USB în port. Mufa USB poate fi 
introdusă doar într-un singur sens - nu o forțați în port! 
Pentru a scoate, trageți drept cu atenție stick-ul USB. 
Notă: Nu scoateți stick-ul USB cât timp este activ. 
 
Cum să vă actualizați mașina 
Asigurați-vă că accesați site-ul web www.pfaff.com 
și / sau distribuitorul local autorizat PFAFF® pentru 
actualizări și upgrade-uri pentru mașina și manualul dvs. 
de utilizare.  
Instrucțiuni de actualizare 
• Accesați site-ul web PFAFF® la www.pfaff.com și găsiți 
mașina dvs. de cusut. Aici veți găsi actualizări disponibile 
pentru mașina dvs. 
• Descărcați și dezarhivați software-ul de actualizare pe un 
stick USB. 
• Asigurați-vă că mașina este oprită. Conectați stick-ul USB 
încărcat cu noua versiune de software la portul USB pe 
mașină. 

 

 



• În timp ce apăsați și țineți apăsat butonul pentru coasere inversă, porniți mașina. 
• Actualizarea pornește automat și puteți elibera butonul  pentru coasere inversă când apare 
bara de proces. 
Notă: S-ar putea să dureze până la un minut până când bara de proces apare și puteți elibera 
butonul pentru coasere inversă. 
• Când actualizarea este finalizată, aparatul va reporni automat. Verificați numărul versiunii 
software-ului în meniul de setări. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setări și butoane ale mașinii 3 
 
Ecran tactil 
 
Ecranul tactil de pe mașina de cusut PFAFF® este foarte ușor de utilizat - trebuie doar să îl 
atingeți cu stiloul sau vârful degetului pentru a face alegerile. Mai jos sunt descrise 
pictogramele din afara ecranului tactil color PFAFF®. Această zonă tactilă nu își va schimba 
aspectul atunci când comutați între diferite moduri. 
 
Ecran tactil - prezentare generală 

 
Meniu de selecție 
Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul de selecție. În meniul de selecție puteți 
selecta cusături, fonturi de cusături, deschide fișiere personale sau un dispozitiv USB. 
 

Meniul de 
selecție  
Meniul Setări  
 
Ajutor rapid 

Oglinda laterală 

Oglindă cap la cap 

Ștergere 



Meniu Setări 
Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul de setări. În această vizualizare puteți 
modifica setările implicite și efectua ajustări manuale la setările mașinii și la setările de cusut. 
Veți găsi, de asemenea, informații despre mașină în meniul de setări. 
 
Ajutor rapid 
Aparatul dvs. are ajutor rapid încorporat, care vă oferă informații instantanee despre tot ceea 
ce vedeți pe ecranul tactil. Atingeți pictograma ajutor rapid pentru a activa ajutorul rapid. Un 
semn de întrebare va apărea pe ecranul tactil color PFAFF®. Atingeți orice pictogramă, text sau 
zonă din zona tactilă despre care doriți informații. O fereastră pop-up oferă o scurtă explicație. 
Atingeți OK în fereastra pop-up pentru a ieși din ajutorul rapid. 
 
Oglindire laterală 
Oglindiți o cusătură sau o secvență orizontal atingând pictograma pentru oglindire laterală. 
 
Oglindire cap la cap 
Oglindiți o cusătură sau o secvență pe verticală atingând pictograma pentru oglindire cap la cap. 
Ștergere 
Atingeți pictograma de ștergere atunci când doriți să ștergeți o cusătură, o secvență sau un 
folder. Dacă un folder este șters, toate fișierele din folder sunt șterse și ele. Pentru a șterge 
toate fișierele și folderele din folderul curent, atingeți lung pictograma de ștergere. 
Notă: Nu puteți șterge cusături sau fonturi încorporate. 
 
Meniul de  Setări 
În meniul de setări, puteți modifica setările implicite și puteți 
efectua ajustări manuale la setările mașinii și la setările de 
cusut. 
Atingeți pictogramele pentru a activa o funcție sau pentru a 
deschide o listă de opțiuni. Setările sunt salvate chiar și după 
oprirea mașinii. 
 

Setările mașinii 
Limba 
Atingeți pictograma pentru limbă pentru a vizualiza limbile 
disponibile. Selectați limba dorită din listă atingând-o. 
Repetare audio 
Când este activ, semnalul pentru avertismente sau ferestre 
pop-up de atenție se repetă la intervale de timp până când 
este anulat. 
Ecran de blocare 
Dacă există posibilitatea de a ciocni ecranul și de a schimba 
cusătura sau setarea în timp ce coaseți, este ușor să blocați 
ecranul. 

Setări de cusut 
Setările mașinii 

 
Meniul Setări      Informații despre mașină 
 

 
Pop-up pentru selectarea limbii. 

 



Când este selectat, ecranul se blochează la zece secunde 
după ultima atingere. Ecranul va fi blocat până îl deblocați 
atingând OK. 
Calibrarea ecranului tactil 
Ecranul tactil poate fi calibrat de către utilizator. 
Atingeți pictograma de calibrare a ecranului tactil pentru a 
deschide o vizualizare specială pentru calibrarea ecranului 
tactil color PFAFF®. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru 
calibrare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setări de cusut 
Acul dublu 
Atingeți pictograma pentru ac dublu pentru a 
deschide o listă pentru selecțiile cu lățimea acului 
dublu. Când este selectată o dimensiune dublă a 
acului, lățimea tuturor cusăturilor va fi limitată 
pentru acea dimensiune a acului pentru a preveni 
ruperea acului. Setarea este păstrată până când 
deselectați lățimea acului dublu. 
Lățimea cusăturii pentru cusătura selectată va fi 
ajustată automat pentru a se potrivi acului dublu. 
Dacă selectați o cusătură prea mare pentru 
dimensiunea acului dublu, va apărea o fereastră 
pop-up de avertizare. Selectați „oprit” în lista cu 
acul dublu pentru a deselecta acul dublu și pentru a 
reveni la cusutul normal. 
Siguranța lățimii cusăturii 
Selectați această funcție atunci când utilizați un 
picioruș presor pentru cusături drepte sau o placă 
de ac pentru cusături drepte pentru a bloca acul în 
poziția centrală pentru toate cusăturile. Siguranța 
lățimii cusăturii va preveni deteriorarea acului și / 
sau a piciorușului presor. 
Când porniți mașina cu această setare activată și 
pentru fiecare selecție de cusături care nu este o 
cusătură dreaptă, o fereastră pop-up vă informează 

 

Lista cu lățimile acului dublu 

  

Simbol de siguranță pentru lățimea cusăturii 

Simbol pentru ac dublu 

 



că este setată la cusătura dreaptă. Deselectați 
siguranța lățimii cusăturii pentru a reveni la cusutul 
normal. 
Notă: Siguranța cu ac dublu și lățimea cusăturii nu 
poate fi utilizată în același timp. 
Presiunea piciorușului presor 
În unele cazuri, poate fi necesar să reglați presiunea 
piciorușului presor. Tehnicile de specialitate sau 
țesătura groasă pot necesita o ajustare. Cu cât 
numărul este mai mare, cu atât este mai mare 
presiunea asupra țesăturii. 
Ridicarea automată a piciorușului presor 
Când este selectată, ridicarea automată a piciorușului presor este activată. Piciorușul presor se 
va ridica la înălțimea pivotului, de exemplu, atunci când se oprește cu acul în poziția coborâtă. 
Când este deselectat, piciorușul presor va rămâne coborât chiar dacă mașina se oprește cu acul 
în poziția coborâtă. 
Foarfece de fir pentru cusut 
 
Când este selectat, foarfecele automate de fir sunt activate. Firele sunt tăiate automat, iar 
piciorușul presor se ridică atunci când cusutul este complet, de ex. o butonieră. Atunci când 
este deselectat, nu se va efectua nici o tăiere automată a firului. 
 

Informații despre mașină 
Fila Informații despre mașină conține versiunea 
software, memoria rămasă în mașină și informații 
despre licență. 
 
Pictograme comune 
Există câteva pictograme și funcții care sunt frecvent 
utilizate pe ecran. Cele mai frecvente sunt descrise mai 
jos. 
 
Bara de derulare 
Atingeți și trageți bara de derulare pentru a derula în 
sus / în jos pentru mai multe opțiuni disponibile. 
 
Atingere lungă 
Unele pictograme au funcții sporite, marcate cu o 
săgeată în colțul din dreapta jos. Pentru a accesa aceste 
funcții, atingeți lung pictograma. 
 
OK și Anulare 

 

Bara de derulare 



Pictogramele OK și Anulare sunt utilizate pentru a vă 
confirma setările și selecțiile. De asemenea, sunt 
folosite pentru închiderea ferestrelor cu ecran complet. 
 
Pentru a anula un proces real, atingeți Anulare. Pentru a 
continua, atingeți OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Butoane și indicatori 
Piciorușul presor ridicat și butonul de ridicare suplimentară 

Atingere lungă 

Anulare 

OK 

Picioruș presor ridicat și buton ridicare 

suplimentară 
Legare imediată 

Picioruș presor coborât și buton pivotare 

 

Repornire 

cusătură 

Controlul vitezei 

Ac ridicat/coborât 

Indicator coasere inversă 

Buton coasere inversă 

Foarfece fir 

 



Atingeți acest buton pentru a ridica piciorușul presor. Apăsați butonul încă o dată și piciorușul 
presor se va ridica în poziția de ridicare suplimentară, iar acul se va ridica în poziția în sus. 
Piciorușul presor coborât și butonul de pivotare 
Atingeți acest buton pentru a coborî complet piciorușul presor. Apăsați încă o dată butonul 
pentru a ridica piciorușul presor la înălțimea de pivotare. Piciorușul presor este coborât 
automat când începeți să coaseți. 
Repornirea cusăturii 
Când ați încetat să coaseți în mijlocul unei cusături, apăsați repornirea cusăturii pentru a reveni 
la începutul cusăturii fără a fi nevoie să resetați setările speciale pe care le-ați făcut. 
Dacă apăsați butonul de repornire a cusăturii în timp ce coaseți, cusătura va fi terminată și 
mașina se va opri. 
Controlul vitezei 
Această funcție vă permite să reduceți cu ușurință viteza de cusut. Doar atingeți butonul de 
control al vitezei pentru a reduce viteza la jumătate. Pentru a reveni la viteza normală, 
deselectați butonul. 
Apăsați lung butonul și utilizați glisorul pentru a alege dintre patru niveluri diferite de viteză. 
Setați limita de viteză dorită folosind glisorul, apoi închideți fereastra pop-up. Data viitoare 
când atingeți butonul de control al vitezei, viteza va fi redusă la limita pe care ați ales-o. Limita 
va fi afișată în colțul din stânga sus al ecranului. Puteți coase fără a închide fereastra pop-up. 
Legare imediată 
Apăsați legarea imediată în timp ce coaseți și mașina dvs. va realiza câteva cusături de legare și 
se va opri automat. 
Atingând încă o dată butonul de legare în timp ce indicatorul de acțiune este aprins, funcția 
poate fi dezactivată. 
Funcția de legare poate fi programată, vezi pagina 4:10.  
Ac coborât / ridicat 
Apăsați acest buton pentru a muta acul în sus sau în jos. Setarea poziției de oprire a acului este 
modificată în același timp. Când acul coborât este activat, indicatorul de sub buton este aprins, 
acul se va opri în poziția în jos și piciorușul presor se va ridica la înălțimea pivotului. 
De asemenea, puteți atinge butonul de control al piciorușului pentru a ridica sau coborî acul. 
Start Stop 
Apăsați acest buton pentru a porni sau opri aparatul fără a utiliza pedala. Apăsați butonul o 
dată pentru a porni și apăsați-l din nou pentru a opri. 
Foarfece de fir 
Apăsați pentru a tăia imediat atât acul, cât și firul mosorului. 
Dacă apăsați acest buton în timp ce coaseți, mașina va finaliza cusătura și va tăia firele înainte 
ca acul să se deplaseze în poziția inițială a cusăturii următoare. Mașina dvs. leagă firul, taie 
firele acului și mosorului și ridică piciorușul presor și acul. 
Funcția de tăiere a firelor poate fi programată, vezi pagina 4:10. 
Notă: Piciorușul presor nu se va ridica după tăierea firului dacă ridicarea automată a 
piciorușului presor a fost dezactivată în meniul de setări. 
Tăierile de fire efectuate de mașină pot fi anulate în meniul de setări. 
Buton pentru coasere inversă 



Pentru coasere inversă permanentă, apăsați butonul o dată înainte de a începe să coaseți. 
Indicatorul de cusut înapoi va fi aprins și mașina va coase în sens invers până când apăsați din 
nou butonul pentru a anula. Dacă apăsați butonul de coasere inversă în timp ce coaseți, mașina 
coase în sens invers atât timp cât țineți apăsat butonul. Indicatorul de cusut înapoi este aprins 
când este apăsat butonul de cusut înapoi. 
Butonul de cusut în sens invers este, de asemenea, utilizat atunci când coaseți butoniere 
manuale, cusături de peticire, legare la capăt programată și cusături conice. 
Indicator pentru coasere inversă 
Indicatorul de coasere inversă va fi aprins când apăsați butonul de coasere inversă pentru a 
coase în sens invers. De asemenea, este aprins în timp ce coaseți permanent în sens invers. 
Indicator de acțiune 
Indicatorul de acțiune este aprins pentru a indica faptul că o acțiune urmează să fie efectuată, 
de exemplu, efectuarea de cusături conice. Indicatorul rămâne aprins până la finalizarea 
acțiunii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul de coasere 4 
Modul de cusut 
În modul de cusut puteți selecta cusături, le puteți regla și coase. Cusătura selectată este afișată 
în dimensiunea reală în câmpul cusăturii. Recomandările și setările mașinii sunt afișate în partea 
de sus a ecranului tactil. 
Fiecare mod din ecranul tactil color PFAFF® are propria schemă de culori, pentru a facilita 
navigarea și utilizarea mașinii. 
 
Vizualizarea la pornire 
Când aparatul este pornit, este afișat un ecran de pornire și apoi aparatul deschide modul de 
cusut. 
 
Modul de cusut - prezentare generală 



 
 
Notă: Toate simbolurile și opțiunile nu vor fi afișate în același timp. 
 
 
 
 
 
Meniu de selecție 
Pentru a accesa meniul de selecție, atingeți pictograma 
meniului de selecție din stânga. Meniul de selecție conține 
o bară de selecție în dreapta cu pictograme pentru 
cusături, fonturi de cusături, fișiere personale și dispozitiv 
USB. Citiți mai multe despre fișierele personale și 
dispozitivul USB în capitolul 7. 
Când este selectată o cusătură sau un font, meniul de 
selecție se va închide automat. În fereastra de secvențiere 
se deschide un font de cusătură selectat. 
 
 
 
 

Sistem IDT ™ recomandat 
Recomandare picioruș presor 

Simbol de 

control al 

vitezei 

 

Meniu de 

selecție 

 

Meniu Setări 

Ajutor rapid 

Salvare în 
meniul personal 
Opțiuni de 
legare 
 
Opțiuni de 
cusut 
 
Secvențierea 
 
Funcția Stitch 
Creator ™ (720) 

Numărul cusăturii selectat                               Tensiunea firului 
             Lățimea cusăturii /       Lungimea cusăturii / 
     Poziționarea cusăturii          Densitatea cusăturii 

Stabilizator recomandat (720) 
 

Siguranță ac dublu/lățime cusătură activată 720 

Opțiuni mișcare liberă 

 



Selectarea unei cusături 
Selectați o cusătură atingând cusătura dorită de pe ecran. 
Folosiți săgețile de derulare pentru a derula în lista 
cusăturilor. 
Pentru a vizualiza toate categoriile, atingeți pictograma 
categoriei de cusături. Pentru fiecare categorie, există 
două sau mai multe subcategorii. Pentru fiecare 
subcategorie este afișată o listă de cusături. 
 
 
Selectarea unui font 
Textul poate fi creat cu fonturi de cusătură. Pentru a 
încărca un font de cusătură, deschideți meniul de selecție. 
Selectați fonturi de cusătură din bara de selecție. Mașina 
dvs. conține patru fonturi de cusături încorporate. 
Numărul din dreapta fiecărui font arată dimensiunea 
fontului. Selectați un font atingându-l. Un font selectat de 
cusătură se deschide în secvențiere. Citiți mai multe 
despre secvențiere în capitolul 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setări cusături 
Mașina dvs. va seta cele mai bune setări pentru fiecare 
cusătură selectată. Puteți face propriile ajustări pe 
cusătura selectată. Modificările de setare vor afecta doar 
cusătura selectată. Setările modificate vor fi resetate la 
valorile implicite atunci când selectați o altă cusătură. 
Setările modificate nu sunt salvate automat la oprirea 
aparatului. Puteți salva o cusătură ajustată într-un meniu 
personal pentru a păstra ajustările. 
Pentru unele cusături puteți modifica mai multe setări în 
fiecare control de setare. Acest lucru va fi indicat printr-
un simbol de buton în mijlocul comenzii. Atingeți 
simbolul butonului pentru a comuta între diferite setări 
de cusătură. 

 



Dacă o cusătură poate fi echilibrată, un simbol pentru 
atingere lungă apare în colțul din dreapta jos, în mijlocul 
comenzii. Atingeți lung simbolul butonului pentru a 
deschide setarea echilibrului. 
Notă: Unele cusături pot fi echilibrate, dar nu pot comuta 
între două setări de cusături (lățime / poziționare) și / 
sau (lungime / densitate). Dacă atingeți o singură dată 
un simbol al butonului cu o atingere lungă, comanda 
cusăturii nu își va schimba aspectul. Acest lucru indică 
faptul că respectiva cusătura selectată nu poate comuta 
între cele două setări ale cusăturii. 
Notă: Când încercați să depășiți setările minime sau 
maxime pentru comenzile cusăturii, se va auzi un sunet 
de avertizare. Valoarea implicită este afișată în alb. 
Lățimea cusăturii 
Măriți sau micșorați lățimea cusăturii folosind + și -. 
Numărul de deasupra comenzii arată lățimea cusăturii în 
mm. 
 
Poziționarea cusăturii 
 
Pentru anumite cusături, pictograma de poziționare a cusăturii este afișată în locul controlului 
lățimii cusăturilor. Folosiți + pentru a muta acul spre dreapta și - pentru a muta acul spre 
stânga. Numărul de deasupra comenzii arată poziția acului în mm în raport cu poziția centrală a 
acului. Pentru cusăturile drepte, mașina are 37 poziții de ac. 
Este posibil să schimbați poziția acului pentru toate cusăturile care au o lățime mai mică de 9 
mm. Atingeți simbolul butonului în mijlocul controlului lățimii / poziției pentru a comuta între 
lățimea cusăturii și poziționarea cusăturii. Poziția cusăturii poate fi modificată numai la limita 
lățimii maxime a cusăturii. Schimbarea poziției cusăturii va limita și reglarea lățimii cusăturii. 
 
Lungimea cusăturii 
Măriți sau micșorați lungimea cusăturii folosind + și -. 
Numărul de deasupra comenzii arată lungimea 
cusăturii în mm. Dacă prelungiți o cusătură în zig-zag 
sau o cusătură decorativă, întreaga cusătură va fi mai 
lungă. Dacă prelungiți o cusătură satin unde 
densitatea poate fi ajustată, întreaga cusătură va fi 
mai lungă, dar densitatea va rămâne aceeași. 
Densitatea cusăturii 
Controlul densității cusăturii ajustează densitatea 
(apropierea cusăturilor satin care alcătuiesc întreaga 
cusătură). Densitatea nu afectează lungimea reală a 
întregii cusături. 

 



Atingeți + pentru a reduce densitatea. Atingeți - 
pentru a crește densitatea. Numărul de deasupra 
comenzii arată distanța dintre cusăturile din satin în 
mm. 
Notă: Această setare este adesea utilizată cu fire de 
specialitate și atunci când se dorește o cusătură de 
satin mai puțin densă. 
Echilibrare 
Când coaseți pe țesături speciale sau când realizați o 
tehnică specială, este posibil să fie necesară 
ajustarea echilibrării. Dacă o cusătură poate fi 
echilibrată, un simbol tactil lung va apărea în 
comenzile cusăturii. 
Pentru a asigura un rezultat bun, începeți prin 
cusutul unei probe de test pe materialul pe care îl 
veți folosi. Pentru a activa echilibrarea înainte / 
înapoi, atingeți lung controlul lungimii / densității 
cusăturii. Pentru a activa echilibrul lateral, atingeți 
lung comanda de lățime / poziționare a cusăturii. 
Utilizați pictogramele + și - pentru a regla echilibrul 
cusăturii. 
 
Notă: Butonierele pot fi, de asemenea, echilibrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tensiunea firului 
Mașina dvs. setează automat cea mai bună tensiune a 
firului pentru cusătura selectată. Tensiunea firului poate 
fi ajustată pentru fir, tehnici sau țesături speciale. 
Atingeți + pentru a crește și - pentru a reduce tensiunea 
firului acului. 
 
 
 

 



 
Tensiunea corectă și incorectă a firului 
Pentru cel mai bun aspect și durabilitate a cusăturii, 
asigurați-vă că tensiunea firului acului este corect 
ajustată, adică pentru cusut general, firele se întâlnesc 
uniform între cele două straturi de țesătură (A). 
Dacă firul mosorului este vizibil în partea superioară a 
țesăturii, tensiunea firului acului este prea strânsă. 
Reduceți tensiunea firului acului (B). 
Dacă firul acului este vizibil pe partea din spate a 
țesăturii, tensiunea firului acului este prea slabă (C). 
Măriți tensiunea firului acului. 
Pentru butoniere și cusături decorative firul acului 
trebuie să fie vizibil pe partea inferioară a țesăturii (C). 
Reduceți tensiunea firului acului pentru a aduce firul 
acului în spatele țesăturii. 
 
Oglindire 
Pentru a oglindi o cusătură sau o secvență pe 
orizontală, atingeți pictograma pentru oglindire laterală. 
Pentru a oglindi vertical, atingeți pictograma pentru 
oglindire cap la cap. 
 
Notă: butonierele nu pot fi oglindite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvare în meniul personal 
Pentru a salva o cusătură, atingeți pictograma pentru 
salvare în meniul personal în modul de cusut. Veți găsi 
cusături salvate în categoria 10, meniul personal. 
Fiecare subcategorie din meniul personal are 10 poziții 
pentru a vă salva propriile cusături sau secvențe. Alegeți 
subcategoria în care doriți să salvați cusătura. Toate 
cusăturile salvate anterior vor fi afișate în meniul 
personal. 
Puteți derula prin meniurile personale pentru a găsi o 
poziție liberă, utilizând săgețile de derulare. Orice 

 



căsuță fără cusătură este o poziție liberă și poate fi 
utilizată pentru a salva noua cusătură. Pur și simplu 
atingeți poziția și cusătura dvs. este salvată. 
Orice căsuță cu o cusătură este o poziție ocupată. Puteți suprascrie o cusătură stocată anterior. 
pur și simplu să atingeți cusătura pentru a suprascrie.  
Va apărea o fereastră pop-up pentru a confirma că doriți 
să suprascrieți cusătura stocată anterior. Anulați 
procesul de salvare atingând pictograma de anulare.  
Fereastra de salvare se va închide și veți reveni la  
ecranul anterior. 
 
Ștergerea unei cusături 
Dacă doriți să ștergeți o cusătură, mai întâi atingeți 
Ștergere (A). Un simbol de ștergere evidențiat în 
culoarea verde (B) va apărea în dreapta jos pentru a 
indica faptul că ștergerea este activă. Apoi atingeți 
cusătura pe care doriți să o ștergeți. Poziția va fi golită. 
Pentru a anula ștergerea înainte de a selecta o 
cusătură, atingeți din nou Ștergere. 
Atingeți lung butonul de ștergere pentru a goli întreaga subcategorie selectată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opțiuni pentru mișcare liberă (720) 
Toate cusăturile de pe mașina dvs. pot fi cusute în mișcare 
liberă pentru a crea efecte fantastice. 
Atingeți pictograma opțiuni de mișcare liberă pentru a 
deschide o fereastră în care puteți selecta între trei opțiuni 
diferite de mișcare liberă. Opțiunea de mișcare liberă 
selectată este afișată în partea de sus a ecranului printr-un 
simbol al opțiunilor de mișcare liberă. Accesați ajutor rapid 
pe simbol pentru informații despre setarea curentă. 
Pentru toate cusăturile cu mișcare liberă, dinții de avans vor 
coborî automat și țesătura trebuie mutată manual. 

 



Notă: Asigurați-vă că sistemul IDT ™ este decuplat.  
Citiți mai multe despre cusutul cu mișcare liberă la pagina 
4:20 
 
Mișcare liberă cu picioruș cu arc Dynamic 6D  
Activați pentru a seta mașina în modul de mișcare liberă cu 
piciorușul cu arc Dynamic pentru piciorușul cu arc Dynamic 
6D (accesoriu opțional, număr de piesă 820991-096). 
Piciorușul cu arc Dynamic măsoară grosimea țesăturii și se 
va ridica și coborî cu fiecare cusătură pentru a ține țesătura 
pe placa acului în timp ce se formează cusătura. 
Notă: Piciorușul  cu arc Dynamic 6D este recomandat pentru 
utilizarea în cusături drepte. Activați siguranța lățimii 
cusăturilor în setările Mașinii. 
 
Mișcare liberă cu picioruș cu arc 
Activați pentru a seta mașina în modul de mișcare liberă cu 
picioruș cu arc pentru piciorușele cu arc opționale. Un 
picioruș cu  arc se va ridica și coborî cu fiecare cusătură 
pentru a ține țesătura pe placa acului în timp ce cusătura se 
formează. 
Notă: piciorușele cu arc opționale pot fi achiziționate de la 
distribuitorul local autorizat PFAFF®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mișcare liberă Sensormatic 
Activați pentru a seta mașina în modul Sensormatic de 
mișcare liberă pentru, de ex. Picioruș broderie / 
Sensormatic cu mișcare liberă 6A. 
Când coaseți cu mișcare liberă la viteză mică, piciorușul 
presor se va ridica și coborî cu fiecare cusătură pentru a 
ține țesătura pe placa acului în timp ce se formează 
cusătura. La viteză mai mare, piciorușul presor plutește 
peste material în timp ce coase. 
Cusăturile sărite pot apărea dacă țesătura se mișcă în sus 
și în jos cu acul pe măsură ce coaseți. Coborârea înălțimii 

 



piciorușului presor va reduce spațiul dintre piciorușul 
presor și țesătură și va elimina cusăturile sărite. 
Pentru a regla înălțimea piciorușului presor în modul 
Sensormatic cu mișcare liberă, atingeți lung caseta de 
selectare și efectuați ajustări în fereastra pop-up. 
Notă: Aveți grijă să nu reduceți prea mult înălțimea piciorușului presor. Țesătura trebuie să se 
miște în continuare liber sub piciorușul presor. 
Nu utilizați un picioruș cu arc dacă mișcarea liberă Sensormatic este activată, deoarece acul ar 
putea deteriora piciorușul presor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opțiuni de legare 
Când atingeți pictograma pentru opțiuni de legare, se 
deschide un folder care vă permite să selectați trei 
funcții diferite; începutul legăturii, sfârșitul legăturii și 
tăierea firului. 
După ce ați activat setările, puteți ascunde cele trei 
pictograme atingând din nou pictograma de legare din 
bara de opțiuni. Pictograma opțiunilor de legare vă va 
arăta setările prin schimbarea culorii funcției alese. 
Setările vor rămâne active până când le opriți. 

 



Notă: Pentru o legare imediată, utilizați butonul de 
legare imediată, plasat în partea din față a mașinii 
printre butoane. 
Cusutul cu opțiuni de legare selectate 
1. Începutul legăturii va fi efectuat imediat ce începeți 
să coaseți. 
2. Apăsați butonul pentru coasere inversă pentru a 
efectua legătura. Indicatorul de acțiune va fi aprins. 
Mașina va termina cusătura și va face o legătură. 
Când este programată o tăiere de fir, mașina va tăia 
automat firele după efectuarea capătului de legătură. 
Acul și piciorușul presor se vor ridica. 
 
Notă: Pentru a activa coaserea în sens invers, opriți 
coaserea și apăsați butonul de coasere în sens invers. 
Indicatorul pentru coasere în sens invers se va aprinde. 
Nu se va efectua nicio legătură. 
 
Apăsați butonul de coasere inversă când coaseți invers 
pentru a activa capătul de legare. Atât indicatorul 
pentru coasere în sens invers cât și indicatorul de 
acțiune vor fi aprinse. 
 
Pentru a reveni la coaserea în direcția  înainte, opriți 
cusutul în sens invers și apăsați butonul ce coasere 
inversă. Nu se vor aprinde indicatori și nu se va 
efectua nicio legare. 
 
 
 
 
 
 
 
Programe de cusut 
Aceste opțiuni vă permit să activați programe de 
cusături conice, cusături simple și peticire. Puteți coase 
fără a închide această fereastră pop-up. 
Notă: Nu toate programele pot fi utilizate în același 
timp. 
 
Program pentru cusături conice  

 



Creșteri sau descreșteri conice în lățimea cusăturii în 
timpul coaserii pentru a crea cusături conice simetrice 
sau asimetrice. 
Activați cusăturile conice selectând oricare dintre 
pictogramele conice. Unghiul implicit este de 45 de 
grade. Atingeți lung o pictogramă conică pentru a 
vizualiza opțiunile de unghi pentru cusătura conică 
respectivă. Selectați un unghi pentru începerea 
cusăturii conice și același unghi sau unul diferit pentru 
capătul cusăturii conice. 
În cazul în care cusătura conică este dezactivată și apoi 
activată din nou, unghiul va fi setat la unghiul selectat 
anterior. 
Când cusătura conică este activată atât la început, cât 
și la sfârșit și începeți să coaseți, lățimea cusăturii va 
începe de la 0 mm. Acesta devine mai lat până la 
atingerea lățimii cusăturii selectate. Coaseți lungimea 
dorită și apăsați butonul de coasere inversă. Lățimea 
este redusă până când ajunge la 0 mm, iar indicatorul 
de acțiune al mașinii va fi aprins până când cusătura 
conică este terminată. 
 
Program cu cusătură simplă (720) 
Activați programul de cusătură simplă atingând 
pictograma. Programul de cusătură simplă vă permite 
să decideți câte repetări ale cusăturii doriți să coaseți. 
Setați numărul de repetări folosind pictogramele din 
dreapta. Numărul de repetări alese este afișat între 
pictogramele + și -. Mașina se va opri automat atunci 
când repetările sunt cusute. 
 
 
 
 
 
 
Program pentru Peticire (720) 
Programul pentru peticire vă permite să programați o 
lungime exactă a cusăturii care poate fi cusută în mod 
repetat. Acest lucru este foarte util la matlasare. 
Pentru a programa o lungime a cusăturii, activați 
programul patchwork (peticire). Coaseți lungimea 
cusăturii dorite și apăsați butonul de coasere inversă. 
Indicatorul de acțiune al mașinii va fi aprins până când 

 



se termină ultima repetare a cusăturii. Aceasta va seta 
lungimea cusăturii. 
După ce ați programat secvența de peticire, 
pictograma programului de peticire va fi inactivă. 
Programul de cusătură simplă este acum activat în 
schimb. 
Combinarea programelor de coasere conică și peticire 
sau cusătură simplă  
Combinarea programelor de coasere conică și peticire 
sau cusătură simplă face posibilă repetarea unei 
cusături conice cu aceeași lungime. 
Activați coaserea conică selectând oricare dintre 
pictogramele conice, apoi activați Peticirea atingând 
pictograma. Urmați instrucțiunile pentru coaserea 
conică de pe pagina anterioară. Când este apăsat 
butonul de coasere inversă, indicatorul de acțiune va fi 
aprins până când se termină coaserea conică și ultima 
repetare a cusăturii. 
Cusătura este acum programată și programul pentru 
cusătura simplă este activat. Când începeți să coaseți 
din nou cusătura se va repeta automat cu aceeași 
lungime. 
Între pictogramele + și - este afișat numărul de repetări 
din program. Utilizați pictogramele + și - pentru a regla 
lungimea cusăturii. 
Notă: Coaserea conică  este inclusă în repetările afișate 
pe ecran. 
Secvențierea 
Atingeți această pictogramă pentru a deschide 
secvențierea. În secvențiere puteți crea și regla o 
secvență de cusături și litere. Citiți despre secvențiere 
în capitolul 5. 
Funcția Stitch Creator ™ (720) 
Atingeți această pictogramă pentru a deschide funcția 
Stitch Creator ™. Funcția Stitch Creator ™ vă permite să 
creați propriile cusături de 9 mm sau să editați cusături 
încorporate. Fiecare punct unic de cusătură poate fi 
editat. Citiți despre funcția Stitch Creator ™ în capitolul 
6. 
 
Tehnici de cusut 
Aceste tehnici pot necesita niște piciorușe și accesorii 
speciale. 
Coaserea pe fermoare 

 



Există diferite moduri de a coase pe fermoare. Urmați 
instrucțiunile incluse în modelul dvs. pentru cele mai 
bune rezultate. 
Pentru unele tipuri de fermoare este important să 
coaseți aproape de dinții fermoarului. Piciorușul  
pentru fermoar 4 poate fi fixat pe bara piciorușului 
presor din stânga sau din dreapta, în funcție de modul 
în care veți introduce fermoarul. Apoi setați poziția 
cusăturii astfel încât să pătrundă aproape de marginea 
dinților fermoarului utilizând una dintre cele 37 de 
poziții ale acului disponibile pentru cusătura dreaptă. 
Notă: Dacă piciorușul presor este atașat în partea 
dreaptă a barei piciorușului presor, acul trebuie 
deplasat numai în stânga. Dacă piciorușul  este atașat 
în partea stângă a barei piciorușului presor, acul 
trebuie mutat numai în dreapta. 
 
Coaserea tivurilor pe țesătură groasă 
Când coaseți peste tivuri într-o țesătură foarte groasă 
sau un tiv de blugi, piciorușul presor se poate înclina pe 
măsură ce mașina urcă peste cusătură. 
Utilizați instrumentul multifuncțional pentru a echilibra 
înălțimea piciorușului presor în timp ce coaseți. O 
parte a instrumentului este mai groasă decât cealaltă. 
Folosiți partea care se potrivește cel mai bine grosimii 
cusăturii. Cuplați sistemul IDT ™, consultați pagina 2: 8. 
Coaseți cusătura de tiv aleasă până ajungeți la punctul 
de trecere. Ridicați piciorușul presor și așezați 
instrumentul multifuncțional sub piciorușul presor 
dinspre spate înainte de a coase. 
În cel mai gros punct de pe țesătură, încetiniți viteza de cusut. Când vă aflați în cel mai înalt 
punct al cusăturii, așezați instrumentul multifuncțional sub piciorușul presor în față și 
continuați cusăturile până când ați trecut de tiv. 
Pont! Creșterea lungimii cusăturii poate îmbunătăți rezultatul cusutului atunci când coaseți 
tivuri pe țesături groase. 
 
 
 
Cusătură în zigzag în trei pași 
Cusătura numărul 1.1.7 poate fi folosită pentru 
acoperirea marginilor brute. Asigurați-vă că acul 
străpunge țesătura din partea stângă și acoperă 
marginea din partea dreaptă. 

 



Cusătura numărul 1.1.7 poate fi folosită și ca o 
cusătură elastică pentru a atașa elasticul la pijamale, 
fuste și îmbrăcăminte sport. 
 
Cusătură ascunsă 
Cusătura ascunsă numărul 1.1.14 este utilizată pentru 
a crea tivuri ascunse la fuste, pantaloni și decor pentru 
casă. Folosiți piciorușul cu nr. 3 cu sistemul IDT ™. 
• Finisați marginea tivului. 
• Îndoiți și apăsați marginea tivului pe dos. 
• Îndoiți tivul înapoi pe față, astfel încât aproximativ 
3/8 "(1 cm) din marginea finită să se extindă dincolo de 
pliu. Dosul proiectului dvs. ar trebui să fie acum 
orientat în sus. 
• Așezați țesătura sub piciorușul presor, astfel încât 
pliul să se deruleze de-a lungul ghidajului de margine 
A. 
• Când acul se leagănă în pliu, ar trebui să prindă o 
cantitate mică de țesătură. În cazul în care cusăturile 
sunt vizibile pe partea dreaptă, reglați ghidajul de 
margine A rotind șurubul de reglare B până când 
cusătura care prinde tivul se vede foarte puțin. 
 
Cusătură elastică ascunsă 
Cusătura elastică ascunsă cu numărul 1.1.15 este 
potrivită în special pentru țesăturile elastică, deoarece 
zigzagul în cusătură permite întinderea cusăturii. Tivul 
este finisat și cusut în același timp. Nu este nevoie să 
finisați prima margine brută pe majoritatea tricoturilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Butoniere 
Butonierele se găsesc în categoria 1, subcategoria 1.3 
din meniul de selecție. 
Notă: Butonierele de până la 50 mm pot fi cusute cu 
piciorușul  pentru butoniere Sensormatic 5A. Ambele 

 



părți ale butonierei Sensormatic sunt cusute în aceeași 
direcție pentru un rezultat mai uniform. 
Butonierele peste 50mm sunt cusute manual în patru 
pași cu piciorușul presor 5M. 
Direcția cusăturilor realizate va fi indicată pe ecran 
printr-o săgeată lângă butonieră. 
Pentru a coase o butonieră, atașați mai întâi piciorușul  
corect, apoi selectați butonul. Pentru a asigura un 
rezultat bun, începeți prin coaserea unei probe de test 
pe materialul și stabilizatorul pe care îl veți folosi. 
Notă: Asigurați-vă că sistemul IDT ™ este decuplat. 
 
Atașarea piciorușului pentru butonieră Sensormatic 
1. Fixați piciorușul  pentru butonieră Sensormatic. 
2. Introduceți cablul în mufa găsită în stânga deasupra 
zonei acului, în spatele dispozitivului de infilare a acului 
(A). 
 
Butonieră Sensormatic 
Când coaseți o butonieră cu piciorușul  pentru 
butonieră Sensormatic, reglați lungimea fantei astfel 
încât să fie puțin mai mare decât dimensiunea 
nasturelui. Puteți măsura nasturelui folosind rigla 
pentru nasturi de pe capac. 
Setați lungimea fantei folosind simbolurile + și -. 
Așezați materialul sub picioruș, asigurându-vă că 
săgeata roșie se aliniază cu crestătura de pe picioruș 
(B). Începeți să coaseți apăsând pedala sau butonul de 
pornire / oprire. Butoniera va fi terminată automat și 
firele sunt tăiate. Puteți repeta butoniera de câte ori 
doriți. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Butonieră manuală 
Pentru a coase o butonieră manuală, utilizați piciorușul  
presor 5M. Coaseți prima coloană atâta timp cât doriți 

 



butoniera. Atingeți butonul de coasere inversă. Mașina 
coase brida de întărire și a doua coloană. Atunci când 
coloanele sunt aliniate, apăsați butonul de coasere 
inversă pentru a coase a doua bridă de întărire. 
 
Repetați o butonieră manuală 
După ce ați reglat butoniera, utilizați funcția de 
repetare a butonierei pentru a coase copii identice. 
Atâta timp cât acea pictogramă este selectată, aparatul 
va repeta butoniera de mai multe ori. Repetarea 
butonierei este vizibilă numai atunci când coaseți o 
butonieră manual. 
Pentru a anula funcția, doar deselectați pictograma. 
 
 
Butonieră cu șnur 
Butonierele cu șnur care sunt cusute cu fir sau șnur 
sunt mai stabile, mai rezistente și au un aspect 
profesional. 
 
1. Așezați centrul unei lungimi de șnur peste bara de 
metal care se extinde de la spatele central al 
piciorușului pentru butonieră manuală 5M. Treceți 
capetele firului pe sub picioruș în fața piciorușul ui. 
2. Fixați piciorușul  pentru butoniera manuală 5M. 
3. După finalizarea butonierei, trageți capetele șnurului 
până când bucla firului este ascunsă sub buzunarul 
butonierei. 
4. Inserați firele de șnur într-un ac și trageți-le spre 
dosul țesăturii. 
Legați șnurul și tăiați firul în exces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coaserea pe un nasture  



Pentru a coase pe un nasture, scoateți piciorușul presor și 
selectați cusătura pentru coasere pe nasture. Dinții de 
avans vor fi coborâți automat. 
Așezați nasturele sub suportul piciorușului presor. Utilizați 
pictograma de oglindire laterală pentru a vă asigura că 
găurile din nasture sunt aliniate cu oscilația acului și că 
lățimea este potrivită pentru nasturele real. 
Dacă este necesar, modificați lățimea cusăturii pentru a o 
alinia cu găurile din nasture cu controlul lățimii cusăturii. 
Dacă este necesar, măriți sau micșorați numărul de ochiuri 
care vor fixa nasturele pe material, folosind pictogramele 
de repetare a cusăturii pe nasture. Începeți să coaseți. 
Mașina va coase programul pentru dvs. 

 
Notă: Utilizați instrumentul multifuncțional pentru a crea o 
coadă de fir pentru nasturele dvs. De asemenea, puteți 
utiliza un picioruș de cusut pe nasture, disponibil ca 
accesoriu opțional la distribuitorul local autorizat PFAFF®. 
 
Peticire 
Peticirea unei găuri mici sau a unei rupturi înainte de a 
deveni mai mare poate salva o haină. Alegeți un fir subțire 
într-o culoare cât mai apropiată de cea a obiectului 
vestimentar. 
1. Așezați țesătura sau stabilizatorul în poziție sub orificiul 
sau ruptura articolului. 
2. Selectați o cusătură de peticire. 
3. Începeți să coaseți deasupra orificiului din partea stângă. 
4. După ce ați cusut pe lungimea găurii, apăsați butonul de 
coasere inversă pentru a seta lungimea cusăturii. Mașina 
dvs. de cusut va finaliza automat cusătura. 
5. În mod implicit, mașina va fi setată să repete 
pătratul de peticire în aceeași dimensiune; pur și 
simplu continuați să coaseți. 
Pictograma repetare va fi evidențiată, indicând faptul 
că repetarea este activată. Atingeți pictograma 
repetare pentru a dezactiva repetarea. 

 



 
Matlasare 
O matlasare constă, de obicei, din trei straturi, două 
straturi de țesătură, cu un strat de umplutură încastrat. 
Pentru a coase trei straturi, aveți la dispoziție o mare 
varietate de cusături și tehnici. 
 
Placă de ac pentru cusătură dreaptă (720) 
Atașați placa de ac pentru cusături drepte atunci când 
vă asamblați cuvertura. Gaura mai mică din placa 
acului pentru cusături drepte susține țesătura mai 
aproape de ac și ajută la prevenirea tragerii țesăturii în 
zona mosorului, în special la începutul și / sau sfârșitul 
unei cusături. 
 
Programul de peticire mozaic (patchwork) 
Programul patchwork vă permite să programați o 
lungime exactă a cusăturii care poate fi cusută în mod 
repetat. Acest lucru este foarte util la matlasare, mai 
ales la asamblarea mai multor bucăți de cuvertură de 
aceeași dimensiune. 
Vedeți pagina 4:12 despre cum să utilizați programul 
patchwork. 
 
 
Asamblarea părții superioare a cuverturii  
 
Decupați bucățile de țesătură pentru partea superioară 
a cuverturii cu dimensiune a tivului de ¼”(6mm). 
Prindeți piciorușul  de matlasare ¼” cu sistemul IDT ™; 
poziționați țesătura sub picioruș astfel încât marginea 
tăiată să fie aliniată cu marginea exterioară a degetului 
piciorușului. 
Apăsați tivul pentru a bloca cusăturile, apoi deschideți 
piesele și apăsați spațiul pentru tiv într-o parte. Când 
este posibil, apăsați spațiile pentru tiv către materialul 
mai întunecat. 
Asamblați piesele conform instrucțiunilor modelului. 
Îmbinați partea superioară a cuverturilor, vatelina și 
dosul. Fixați straturile împreună, pregătindu-vă pentru 
matlasare. 
 
Matlasare cu aspect manual  
 

 

 



1. Îmbinați partea superioară finisată a cuverturii cu 
vatelina și dosul. 
2. Introduceți în ac un fir invizibil (monofilament). 
Folosiți în mosor fir de raion sau de bumbac 
contrastant sau potrivit. 
3. Fixați piciorușul  recomandat prezentat în 
vizualizarea recomandărilor de coasere. 
4. Cuplați sistemul IDT ™. 
5. Selectați una dintre cusăturile de matlasare cu 
aspect manual 2.1.1-2.1.15. Aceste cusături sunt 
prestabilite cu o valoare mai mare a tensiunii firului 
pentru a trage în mod intenționat firul mosorului și a 
produce efectul dorit de „aspect manual”. 
Notă: Utilizați mărimea acului 90 și firul ușor și moale 
din bumbac în mosor atunci când realizați cusături cu 
aspect manual.. S-ar putea să trebuiască să reglați 
tensiunea firului în funcție de materialul, firul și 
vatelina utilizată. Faceți câteva teste pe o bucată din 
materialul pe care urmează să-l coaseți și verificați 
tensiunea. 
 
Coasere în șanț 
Coaserea în șanț este o altă opțiune pentru îmbinarea 
straturilor cuverturii. Fixați straturile așa cum este 
descris mai sus. Fixați piciorușul  de cusătură fantezie  
1A cu sistemul IDT ™ și cuplați sistemul IDT ™. Coaseți 
în cusăturile cuverturii, folosind linia roșie de pe 
piciorușul presor ca ghid. 
Notă: Puteți utiliza și piciorușul presor opțional, 
Coasere în șant cu sistem IDT ™ P / N 820 925 096. 
 
Cusături de matlasare crazy quilt 
Oranți cuvertura cu ajutorul unor cusături decorative 
din categoria de cusături 2.3. Cusăturile pot fi realizate 
într-o culoare de coordonare sau contrast, în funcție de 
efectul dorit. Uneori se folosesc fire decorative precum 
broderia cu raion sau fir de bumbac de 30 wt. 
 
 
 
 
 
 
 



Matlasare mână liberă 
Matlasarea mână liberă adaugă textură și interes 
cuverturii dvs., păstrând în același timp straturile unite. 
Matlasarea cu mână liberă se realizează cu dinții de 
avans coborâți. Mutați materialul manual pentru a 
determina lungimea cusăturii. 
1. Setați mașina de cusut pentru cusut în mișcare liberă 
cu o cusătură dreaptă. Atașați placa de ac pentru 
cusături drepte. Atingeți pictograma opțiunilor de 
mișcare liberă și selectați una dintre cele trei opțiuni. 
(720) 
Notă: Citiți despre diferitele opțiuni la pagina 4: 8. 
2. Deconectați sistemul IDT ™ și atașați piciorușul  
corect de mișcare liberă în funcție de tehnica pe care 
ați selectat-o. Un simbol al piciorușului pentru setarea 
selectată este afișat în partea de sus a ecranului. 
3. Începeți cu îmbinarea cuverturii  prin toate straturile 
cu ace de siguranță, începând din centrul pilotei și 
lucrând spre exterior. Așezați un bold  la fiecare 6-8 
inci (15-20cm). 
Pont! Practicați matlasarea pe resturile de țesătură și 
vatelină rămase din cuvertura dvs . Este important să 
mișcați țesătura la aceeași viteză cu viteza de cusut 
pentru a preveni cusăturile prea lungi sau prea scurte. 
Menținerea unei viteze constante în timp ce realizați 
cusutul în mișcare liberă va ajuta, de asemenea, la 
menținerea cusăturilor uniforme. Pentru a obține o 
viteză uniformă, reduceți viteza de cusut și apăsați 
complet pedala de picior. 
4. Începeți lângă centrul cuverturii. Realizați o cusătură 
și trageți firul mosorului în partea de sus a cuverturii. 
Realizați câteva cusături una lângă alta pentru a bloca 
firele. Activați acul în poziție coborâtă. 
5. Planificați un traseu pentru cusătura dvs., apoi 
începeți să coaseți modelul dorit de cusătură, mutând 
cuvertura pe măsură ce înaintați. Continuați să 
matlasați până când toate zonele de pe partea 
superioară a cuverturii sunt cusute. 
 
Tehnici speciale de cusut 
A 6-a categorie de cusături include cusături speciale 
pentru tehnica de cusut, cum ar fi candlewicking 
(cusătură broderie), îmbinarea și împăturirea, fir prin 
trei găuri, cusături pentru margele și cusături de 

 



margine. Aceste tehnici pot necesita niște piciorușe și 
accesorii speciale. Acest lucru este indicat de 
pictograma opțională a piciorușului presor. 
Notă: Atingeți Ajutor rapid, apoi atingeți cusătura 
selectată din meniul de selecție pentru a afla care 
picioruș presor special este necesar pentru cusătura 
respectivă. 
 
Cusături suprapuse 
Coaseți decorațiuni frumoase în două culori folosind 
cusăturile suprapuse. Cusăturile suprapuse constau din 
perechi de cusături potrivite care sunt concepute 
pentru a fi cusute una peste alta. 
Coaseți prima cusătură și apoi coaseți-o pe a doua, 
suprapunându-vă pe prima. Asigurați-vă că utilizați 
același punct de plecare pentru fiecare. 
 
Cusături cu o singură panglică (720) 
Adăugați elemente dimensionale la cusăturile 
decorative cu frumoasele cusături cu o singură 
panglică realizate de mașina dvs.. Panglici înguste sunt 
țesute în aceste cusături speciale pe măsură ce coaseți. 
Panglici de 2-5 mm (aprox. 1/8-1/4'') sunt 
recomandate pentru această tehnică. Pentru cele mai 
bune rezultate, utilizați stabilizator, potrivit tipului și 
greutății materialului dvs, sub materialul dvs. pentru a 
vă sprijini cusăturile. 
1. Alegeți o cusătură cu o singură panglică din 
categoria 8.1. Activați acul în poziție coborâtă. Coaseți 
prima parte a modelului până când mașina se oprește 
automat cu acul în jos. 
2. Când începeți să realizați cusătura, este important să 
așezați panglica în fața acului în același unghi în care 
este cusută prima parte a cusăturii. Vedeți ilustrația 2. 
Continuați să coaseți până când mașina se oprește din 
nou. 
3. Împingeți panglica peste cusături și trageți-o peste 
material, astfel încât să fie din nou direct în fața acului. 
Continuați să coaseți până când mașina se oprește. 
Îndoiți panglica din nou și poziționați-o în fața acului ca 
înainte; continuați cusăturile până când mașina se 
oprește. Repetați acest proces până când se atinge 
lungimea dorită a cusăturii. 
 

 



Cusături cu două panglici (720) 
Adăugați elemente dimensionale la cusăturile 
decorative cu frumoasele cusături cu panglică dublă. 
Panglici înguste sunt țesute în aceste cusături speciale 
pe măsură ce coaseți. Panglici de 2-5 mm (aprox. 1/8-
1/4'') sunt recomandate pentru această tehnică. 
Pentru cele mai bune rezultate, utilizați stabilizator, 
potrivit tipului și greutății materialului dvs., sub 
material pentru a vă sprijini cusăturile. 
1. Alegeți o cusătură cu panglică dublă din categoria 
8.1. Activați acul în jos. Utilizați butonul de pornire / 
oprire pentru a începe cusutul. Mașina va finaliza 
prima parte a cusăturii și se va opri automat cu acul în 
jos. Vezi ilustrația 1. 
2. Poziționați prima panglică sub picioruș în fața și 
atingând acul, în același unghi ca și cusătura. 
Continuați să coaseți până când mașina se oprește din 
nou. Vezi ilustrația 2. 
3. Adăugați o a doua panglică, așezând-o în fața acului, 
traversând-o pe prima și în același unghi ca și 
cusăturile de deplasare. Continuați să coaseți până 
când mașina se oprește. Vezi ilustrația 3. 
4. Îndoiți a doua panglică deasupra ei și poziționați-o în 
fața acului ca înainte; continuați cusăturile până când 
mașina se oprește. Ambele panglici sunt acum pe 
aceeași parte. Vezi ilustrația 4. 
5. Acum pliați prima panglică și trageți-o în fața acului, 
traversând a doua panglică; coaseți până când mașina 
se oprește. Vezi ilustrația 5. 
6. Îndoiți din nou prima panglică și poziționați-o în fața 
acului. Continuați să coaseți. Când mașina se oprește, 
ambele panglici vor fi din nou pe aceeași parte. Vedeți 
ilustrația 6. Continuați să folosiți panglica din stânga 
care este poziționată mai în spate și pliați spre partea 
dreaptă în fața acului. Coaseți până când mașina se 
oprește. Îndoiți aceeași panglică înapoi în partea 
stângă și continuați să coaseți. Repetați același 
moment până când se atinge lungimea dorită. 
 
Pont: nu ar trebui să aveți niciodată ambele panglici în 
dreapta. 
Panglica din dreapta ar trebui să fie pliată înapoi spre 
stânga înainte de a aduce a doua panglică la dreapta. 
 

 



Cusături cu trei panglici (720) 
Adăugați elemente dimensionale la cusăturile 
decorative cu frumoasele cusături cu panglică triplă. 
Panglici înguste sunt țesute în aceste cusături speciale 
pe măsură ce coaseți. Pentru această tehnică se 
recomandă panglici de 2-10 mm (aprox. 1/8-3/8''). 
Pentru cele mai bune rezultate, utilizați stabilizator, 
potrivit tipului și greutății țesăturii, sub țesătură pentru 
a vă sprijini cusăturile.  
 
 
Cusături plutitoare (720) 
Cusăturile plutitoare creează un efect special în care 
cusăturile de legătură sunt invizibile. Există două 
moduri diferite de a utiliza această tehnică; prima 
tehnică este să coaseți cu piciorușul  de ghidare pe 
două niveluri, o bucată de stabilizator și o bucată de 
material pliat. A doua tehnică este să coaseți două 
bucăți de țesătură împreună. 
Cusute cu piciorușul  de ghidare pe două niveluri: 
1. Îndoiți țesătura, cu părțile de față împreună și 
așezați stabilizatorul dedesubt, asigurându-vă că se 
extinde în afara marginii pliate. 
2. Atașați piciorușul  de ghidare cu două niveluri și 
cuplați IDT ™. Lăsați marginea pliată să urmeze ghidajul 
piciorușului, asigurându-vă că ghidajul rulează pe 
stabilizator. 
3. Odată terminat, trageți țesătura peste. 
Cusute cu picioruș 1A: 
1. Așezați două bucăți de țesătură, cu părțile de față 
împreună și așezați un stabilizator dedesubt. 
2. Atașați piciorușul  1A și cuplați IDT ™. Începeți să 
coaseți folosind spațiul  de cusătură dorit. 
3. Odată terminată operațiunea, deschideți țesătura, 
trăgând ușor de aceasta pentru a expune cusăturile 
plutitoare. 
Cusute cu piciorușul 1A, pasul 3 la fel ca mai sus. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ferestre pop-up frecvente de cusut 
 
Firul mosorului se termină 
Când firul mosorului se epuizează, apare un mesaj pop-
up care vă indică faptul că mosorul trebuie schimbat în 
curând. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a planifica 
unde să opriți cusutul și să schimbați bobina. Dacă 
doriți să continuați să coaseți, atingeți butonul de 
control al piciorușului fără a închide fereastra pop-up. 
Când mosorul este înlocuită cu una plină, atingeți OK în 
fereastra pop-up. 
 
Îndepărtați piciorușul  butonierei Sensormatic 
Piciorușul  butonierei Sensormatic trebuie îndepărtat 
înainte de a face oricare dintre următoarele: 
• Realizarea unei cusături care nu este o butonieră. 
• Coaserea unei butoniere care nu poate fi cusută cu 
piciorușul  butonierei Sensormatic. 
• Coaserea unei butoniere ajustate salvate fără 
piciorușul  butonierei Sensormatic din meniul personal. 
 
Mașina trebuie să se odihnească 
Dacă mașina se oprește și această fereastră pop-up 
apare pe ecran, mașina trebuie să intre în stare de 
repaus. Când pictograma OK este activată, puteți relua 
cusutul. Rezultatele cusutului nu vor fi afectate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Secvențierea 5 
 

Secvențierea 
 
Puteți combina cusături și / sau litere și cifre pentru a crea secvențe. Combinați diverse cusături 
decorative și fonturi de cusături de pe mașină sau de pe un dispozitiv extern. Cusăturile 
realizate în Stitch Creator ™ pot fi, de asemenea, inserate într-o succesiune. 
Notă: Dacă amestecați cusături conice cu alte cusături în secvențiere, cusătura în secvență nu 
poate fi conică. Cu toate acestea, dacă programați doar cusături conice, întreaga cusătură în 
secvență poate fi conică. 
 
Secvențierea - prezentare generală 
 
 

 
 
 
 
 
 
Notă: Nu toate simbolurile și opțiunile vor fi afișate în același timp. 
 
 
 
 

Câmpul cusăturii 

Comandă de legare 

Comandă pentru foarfecele de fir 
             Comandă de oprire 

OK, inchide 

secvența 

Lungime 

aproximativă a 

secvenței 
Săgeți (deplasează cursorul înainte 

și înapoi în secvență) 

Lățimea cusăturii/Poziționarea cusăturii 

Lungimea cusăturii/ 

Densitatea cusăturii 



Deschiderea și ieșirea din secvențiere 
Pentru a deschide, atingeți pictograma de secvențiere 
din bara de opțiuni. Pentru a închide secvențierea și a 
coase secvența creată, atingeți OK în colțul din dreapta 
sus în fereastra de secvențiere. 
Notă: De asemenea, puteți închide secvențierea apăsând 
pedala sau apăsând butonul Start / Stop. 
Nu toate cusăturile sunt disponibile pentru a fi utilizate 
într-o succesiune. Dacă încercați să selectați o cusătură 
indisponibilă, o fereastră pop-up vă va informa. 
 
 

Crearea unei secvențe 
Pentru a începe crearea unei secvențe, găsiți cusătura și 
/ sau fontul dorit deschizând meniul de selecție. 
 
Crearea unei secvențe din cusături 
Deschideți meniul de selecție. Folosiți săgețile de 
derulare pentru a derula lista cusăturilor. Atingeți o 
cusătură în zona de selecție pentru a o adăuga la 
secvență. Pentru a obține o prezentare generală a 
tuturor categoriilor de cusături, atingeți pictograma 
categoriei de cusături. 
 
Crearea unei secvențe din litere 
Deschideți meniul de selecție. Atingeți fonturi de 
cusătură pentru a deschide o fereastră cu fonturile de 
cusătură disponibile. Atingeți pentru a încărca fontul de 
cusătură dorit în secvențiere. 
Atingeți pictograma stil font pentru a comuta între litere 
mari sau mici, cifre sau simboluri speciale. Deplasați 
cursorul prin secvență folosind săgețile înainte / înapoi. 
Pentru a șterge o literă sau o cusătură, atingeți Ștergere. 
Atingeți lung pentru a șterge întreaga secvență. 
Poziția activă este marcată de un cursor și cusătura sau 
litera selectată vor fi marcate în verde. Cusăturile 
inserate vor fi plasate în poziția cursorului. Doar cusătura 
selectată poate fi reglată. 
 
 
 
 
 

 



 
 
Introducerea unei cusături sau a unei litere 
Mutați cursorul acolo unde doriți să adăugați o cusătură 
sau o literă. Selectați cusătura dorită pe care doriți să o 
inserați. Aceasta va fi plasată la poziția cursorului. 
Reglarea textului și a cusăturilor 
Puteți oglindi, regla lungimea și lățimea sau puteți 
schimba densitatea sau poziția cusăturii selectate. 
Pentru unele cusături, pictogramele de reglare 
alternează între două opțiuni de setare a cusăturii 
(lățime / poziționare) și / sau (lungime / densitate). Acest 
lucru va fi indicat printr-un simbol al butonului în 
mijlocul comenzii cusăturii. Comutați între diferitele 
setări ale cusăturii atingând simbolul butonului din 
mijlocul comenzii. Reglajele funcționează la fel ca în 
modul de cusut. 
Ștergerea unei cusături sau litere 
Dacă doriți să ștergeți o cusătură, mutați cursorul la 
cusătura pe care doriți să o ștergeți și atingeți 
pictograma de ștergere. Utilizați funcția de atingere 
lungă pentru a șterge întreaga secvență. 
Înlocuirea unei cusături sau litere 
Pentru a înlocui o cusătură, pur și simplu selectați-o și 
apoi atingeți Ștergere și introduceți noua cusătură. 
Aceasta va fi plasată în poziția cursorului. 
Comenzi secvențiale 
Puteți insera comenzi de legare, oprire și inserare a 
firului în secvență. Aceste comenzi vor fi incluse în 
secvență și vor fi întotdeauna efectuate în timpul 
coaserii. 
Mutați cursorul în poziția în care doriți să adăugați o 
comandă. Selectați-o și o pictogramă va fi adăugată în 
secvență. Aceasta confirmă faptul că acea comanda este 
inserată și arată, de asemenea, unde va fi efectuată 
comanda în secvență. 
Utilizați comanda de legare dacă doriți o legătură sigură. 
Puteți insera comenzile de legare oriunde în secvență. 
Introduceți comanda de tăiere a firului dacă doriți ca 
mașina să se lege și să taie firele și să ridice piciorușul 
presor. 
Introduceți o comandă de oprire dacă doriți ca mașina să 
se oprească. Acest lucru este util, de exemplu la sfârșitul 

 



secvenței, dacă doriți să o coaseți o singură dată sau să 
creați o secvență în mai multe rânduri. 
 
 

Încărcarea și coaserea unei secvențe 
Pentru a încărca secvența, atingeți OK în colțul din 
dreapta sus al ferestrei de securizare. Secvența va fi 
încărcată în modul de cusut. 
Notă: De asemenea, puteți închide secvențierea apăsând 
pedala sau apăsând butonul de pornire / oprire. 
În modul de cusut este posibil să începeți să coaseți 
oriunde în secvență. Folosiți săgețile pentru a parcurge 
secvența. 
Dacă selectați o altă cusătură în modul de cusut și apoi 
redeschideți secvențierea, secvența dvs. va rămâne 
neschimbată. De fiecare dată când secvențierea este 
închisă, secvența va fi încărcată în modul de cusut. 
Reglarea întregii secvențe 
Reglajele efectuate în modul de cusut vor afecta întreaga 
secvență. Cu toate acestea, aceste modificări nu vor fi 
salvate dacă reveniți la secvențiere. Pentru a regla 
cusăturile individuale în secvență, reveniți la secvențiere. 

Salvarea unei secvențe 
Salvarea unei secvențe cu ajustările personale ale 
secvenței se face în modul de coasere. Închideți 
secvențierea atingând OK în colțul din dreapta sus al 
ferestrei de secvențiere. 
Salvați secvența atingând pictograma salvare în meniul 
personal. Puteți derula prin meniurile personale pentru a 
găsi o poziție liberă, utilizând săgețile de derulare. Orice 
căsuță fără cusătură este o poziție liberă și poate fi 
utilizată pentru a salva noua cusătură. Pur și simplu 
atingeți poziția și cusătura dvs. este salvată. 
Orice căsuță cu o cusătură este o poziție ocupată. Puteți 
suprascrie o cusătură stocată anterior. Pur și simplu 
atingeți cusătura pentru a suprascrie. O fereastră pop-up 
vă va cere să confirmați că doriți să suprascrieți cusătura 
stocată anterior. Anulați procesul de salvare atingând 
pictograma de anulare. 
Ștergerea unei  secvențe 
Dacă doriți să ștergeți o cusătură, mai întâi atingeți 
Ștergere (A). Un simbol de ștergere evidențiat în verde 
(B) va apărea în dreapta jos pentru a indica faptul că 

 



ștergerea este activă. Apoi atingeți cusătura pe care 
doriți să o ștergeți. 
 
Poziția va fi golită. Pentru a anula ștergerea înainte de a 
selecta o cusătură, atingeți din nou pictograma de 
ștergere. 
O atingere lungă a pictogramei de ștergere va goli 
întreaga subcategorie selectată. 
 

Informații importante despre secvențiere 
 
Ajustări ale secvenței 
Reglajele efectuate în modul de cusut vor afecta întreaga 
secvență. Cu toate acestea, aceste modificări nu vor fi 
salvate dacă reveniți la secvențiere. Pentru a regla 
cusăturile individuale în secvență, reveniți la secvențiere. 
 
Secvențe în funcția Stitch Creator ™ (720) 
O secvență poate fi deschisă în funcția Stitch Creator ™ și 
modificată. Rețineți că atunci când faceți acest lucru, 
secvența dvs. va deveni o cusătură. La redeschiderea 
secvențierii, nu va mai fi posibilă ajustarea vreunei părți 
din fostele cusături din secvență. Întreaga secvență va fi 
tratată ca o singură cusătură. 
 

Ferestre pop-up secvențiale frecvente 
 
Nu este o cusătură editabilă 
Unele cusături nu pot fi inserate într-o secvență, de 
exemplu butoniere. 
 
Secvență în afara intervalului 
Cusătura pe care încercați să o adăugați va face ca 
secvența să fie prea lungă. 
Cusătura programată poate avea o lungime de până la 
aproximativ 500 mm (20 ") și poate conține până la 99 
cusături. Dacă secvența depășește lungimea maximă sau 
numărul de cusături, această fereastră pop-up vă va 
anunța. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Funcția Stitch Creator ™ 6 
numai pentru quilt expression ™ 720 

 

Funcția Stitch Creator ™ 
În funcția Stitch Creator ™, puteți crea cusături complet noi și puteți regla fiecare punct de 
cusătură. Personalizați și creați propriile cusături. Adăugați, ștergeți, mutați și combinați 
cusături direct pe ecran. De asemenea, puteți insera o cusătură încorporată și apoi o puteți 
edita pentru a crea propria dvs. versiune a acelei cusături. 
Lățimea câmpului de cusătură este de 9 mm, iar lungimea maximă a cusăturii este de 6 mm. 
Grila și linia centrală verticală vă vor ajuta să vă creați cusătura. Cusătura poate avea o lungime 
de până la aproximativ 500 mm (20 ") și poate fi stocată în meniul dvs. personal. 
 

Funcția Stitch Creator ™ - prezentare generală 
 
 

 

Câmpul cusăturii 

Duplicat 

Punct nou de cusătură 

Cusătură triplă 

OK, închide fereastra funcției Stitch Creator 

Funcția tactilă – Deplasare 
Funcția tactilă - Zoom / 
înclinare 
 
Oglindire lateral 
 
Oglindire cap la cap 
 
 Ștergere 

Lungimea de avans 

de la punctul de 

cusătură anterior 

Roată 

Poziția laterală 

a punctului de 

cusătură 

Selectare 
punct cusătură 

Grilă 



 
 
 
Deschiderea și ieșirea din funcția Stitch Creator ™ 
Pentru a deschide, atingeți pictograma funcției Stitch 
Creator ™ din bara de opțiuni. Pentru a închide funcția 
Stitch Creator ™ și a coase cusătura sau combinația 
creată, atingeți OK în colțul din dreapta sus al 
ecranului. 
Notă: În cazul în care cusătura programată este gata 
pentru a fi cusută, puteți închide și funcția activă 
apăsând pedala sau apăsând butonul de pornire / 
oprire. 
Unele cusături nu pot fi utilizate cu funcția Stitch 
Creator ™. Dacă încercați să selectați una dintre aceste 
cusături, o fereastră pop-up vă va anunța. 
Definiția punctului de cusătură 
Un punct de cusătură este punctul în care acul trece 
prin țesătură. Punctele de cusătură sunt conectate prin 
cusături. 
Fiecare punct de cusătură este indicat printr-un punct 
verde. Un punct de cusătură selectat este indicat de un 
pătrat conturat. Un punct marcat de cusătură este 
indicat de un pătrat umplut. 
Începerea creației – adăugarea unei cusături sau a 
unui punct de cusătură 
Pentru a adăuga un nou punct de cusătură, atingeți 
pictograma noului punct de cusătură. De asemenea, 
puteți adăuga o cusătură încorporată din meniul de 
selecție. 
Selectarea punctelor de cusătură 
Pentru a selecta un punct de cusătură, trebuie doar să 
îl atingeți pe ecran cu stiloul sau să utilizați săgețile din 
comanda de selectare a cusăturii. Dacă selectați mai 
multe puncte de cusătură cu stiloul, cusăturile dintre 
cele două puncte de cusătură vor fi selectate automat, 
marcate cu culoare verde (A și B în imagine). 
De asemenea, puteți selecta punctele de cusătură 
activând controlul selectării punctului de cusătură. Mai 
întâi, atingeți simbolul butonului din mijlocul comenzii. 
Simbolul butonului va fi înconjurat de un cerc verde 
pentru a indica faptul că este activ. Folosiți săgeata în 
sus pentru a selecta punctele de cusătură înainte de 
punctul de cusătură marcat și săgeata în jos pentru a 

 



selecta punctele de cusătură după punctul de cusătură 
marcat. 
 
Notă: Dacă selectați punctele de cusătură folosind săgeata în sus, le puteți deselecta 
atingând săgeata în jos. 
Primul număr de deasupra controlului de selectare a punctului de cusătură este punctul de 
cusătură marcat. Al doilea număr este numărul total de puncte de cusătură. 
 
Duplicați punctul de cusătură selectat 
Dacă doriți să duplicați un punct (puncte) de cusătură, 
selectați punctul (punctele) de cusătură și utilizați 
pictograma duplicat pentru a crea o copie. 
Dacă sunt selectate mai multe puncte de cusătură, 
toate punctele de cusătură vor fi duplicate și inserate 
după punctul de cusătură marcat. 
 
Introducerea unui nou punct de cusătură 
Atingeți această pictogramă pentru a insera un singur 
punct de cusătură. Cele două puncte de cusătură vor 
crea o cusătură nouă. 
 
Cusătură triplă 
Atingeți pictograma pentru cusătură triplă și cusăturile 
selectate vor fi triplate. 
Notă: Activată numai dacă sunt selectate mai multe 
puncte de cusătură. 
 
Oglindirea laterală 
Punctul (punctele) de cusătură selectat (e) va fi oglindit 
orizontal. 
 
Oglindirea cap la cap 
Punctele de cusătură selectate vor fi oglindite vertical. 
Notă: Activată numai dacă sunt selectate mai multe 
puncte de cusătură. 
 
Ștergerea punctului de cusătură selectat 
Dacă doriți să ștergeți un singur punct de cusătură, 
selectați punctul de cusătură și atingeți pictograma de 
ștergere. Dacă sunt selectate mai multe puncte de 
cusătură, toate vor fi șterse atunci când atingeți 
pictograma de ștergere. 
Utilizați funcția de atingere lungă pentru a șterge toate 
punctele de cusătură din câmpul de cusătură. 

 



 
 
 
Funcții tactile 
 
Utilizați stiloul pentru a efectua modificări direct pe 
ecran atingând și glisând în câmpul de cusături. Puteți 
panorama și să vă deplasați în funcție de funcția tactilă 
activată. De asemenea, puteți utiliza săgețile din roată 
pentru a face ajustări precise. 
 
Mutare 
Puteți muta cusătura sau punctele de cusătură selectate 
folosind stylusul de pe ecran sau atingând săgețile din 
roată. 
 
Zoom / Panoramare 
Când utilizați pictograma zoom / panoramare, 
focalizarea va fi pe punctul de cusătură marcat. 
Panoramarea va fi activă. Utilizați stylusul pentru a vă 
deplasa pe ecran. 
Notă: Nu puteți face o panoramare în afara zonei de 
cusut, adică atunci când scara este de 100% sau mai 
mică, nu puteți să realizați panoramare  laterală. 
Distanța dintre liniile grilei este egală cu 1 mm pe 
material. Folosiți săgețile din roată pentru a mări sau a 
micșora. Dacă măriți câmpul de cusătură, vor apărea 
linii de grilă mai subțiri. Distanța dintre aceste linii este 
egală cu 0,5 mm. Dacă micșorați, doar liniile de margine 
ale câmpului de cusături vor fi vizibile. 
 
Poziția punctului de cusătură marcat 
Numărul din stânga deasupra roții arată poziția reală a 
acului de la linia centrală pentru punctul de cusătură 
marcat (A). 
Numărul din dreapta de deasupra roții arată lungimea 
reală de avans de la punctul de cusătură anterior (B). 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Încărcarea și realizarea unei cusături 
 
Pentru a realiza cusătura creată, atingeți OK în colțul din 
dreapta sus din fereastra funcției Stitch Creator ™. 
Cusătura va fi încărcată în modul de cusut și este 
pregătită pentru coasere. 
Dacă selectați o altă cusătură în modul de cusut și apoi 
redeschideți funcția Stitch Creator ™, cusătura creată va 
rămâne neschimbată. De fiecare dată când funcția 
Stitch Creator ™ este închisă, cusătura va fi încărcată în 
modul de cusut. 
 
Salvarea unei cusături 
Salvarea unei cusături se face în modul de cusut. Închideți 
funcția Stitch Creator ™ atingând OK în colțul din dreapta 
sus al ecranului. Salvați cusătura atingând pictograma 
salvare în meniul personal. 
Veți găsi cusături salvate în categoria 10, meniul personal. 
Fiecare subcategorie din meniul personal are 10 poziții 
pentru a vă salva propriile cusături sau secvențe. Alegeți 
subcategoria în care doriți să salvați cusătura. Toate 
cusăturile salvate anterior vor fi afișate în meniul personal. 
 
Ferestre pop-up frecvente pentru Stitch Creator ™ 
 
Nu este o cusătură editabilă 
Unele cusături nu sunt disponibile pentru editare în funcția 
Stitch Creator ™. Butonierele și cusăturile Maxi nu pot fi 
deschise în funcția Stitch Creator ™. 
 
Secvență în afara intervalului 
Cusătura programată poate avea o lungime de până la 
aproximativ 500 mm (20 "). În cazul în care cusătura / 
secvența depășește lungimea maximă, această fereastră 
pop-up vă va anunța. 
Cusătura sau punctul de cusătură pe care încercați să îl 
adăugați va face cusătura prea lungă. 
 
 
 

 



 
 
 

Fișiere personale 7 
 

Fișiere personale 
 
Folosiți fișierele personale pentru a vă organiza, adăuga, muta, elimina și copia fișierele. 
Utilizați fie memoria încorporată, fie un dispozitiv extern conectat la aparatul dvs. pentru 
stocare. 
 

Fișiere personale - prezentare generală 
 
 

 
 
Memorie disponibilă 
 
În memoria încorporată puteți stoca fișierele. Pentru a 
verifica memoria rămasă în memoria încorporată, 
deschideți meniul de setări. Atingeți informații despre 
mașină în bara de selecție din dreapta. 

Deplasare în sus cu 

un folder 

Fișiere personale 

Dispozitiv USB 

(activat doar când 

este conectat un 

dispozitiv) 

Creare folder nou 

Tăiere 

Copiere   Lipire 

Redenumire fișier sau folder 

Vizualizare listă/pictograme 

 



 
 
 
 
Răsfoirea fișierelor personale 
 
Pentru a deschide fișiere personale, deschideți mai întâi 
meniul de selecție. Selectați fișiere personale în bara de 
selecție din dreapta ecranului. 
Creați foldere și aranjați-vă fișierele personale astfel 
încât să vă puteți găsi cu ușurință preferatele. 
 
Dispozitiv USB 
Puteți explora un dispozitiv USB conectat la portul USB. 
Pictograma dispozitivului USB este activată numai 
atunci când este conectat un dispozitiv. 
Atingeți dispozitivul USB pentru a afișa conținutul în 
zona de selecție. Fișierele sunt afișate ca imagini 
miniaturale sau cu o pictogramă. 
 
Vizualizare listă / pictograme 
Atingeți pictograma de vizualizare listă / miniatură 
pentru a afișa fișierele într-o listă cu mai mult spațiu 
pentru caracterele numelui fișierului. Pentru fiecare 
fișier, numele și tipul fișierului vor fi afișate. Atingeți din 
nou pictograma de vizualizare listă / pictograme pentru 
a comuta la vizualizarea pictogramelor. 
 
Deschiderea unui folder 
Pentru a deschide un folder în fișiere personale, atingeți 
lung folderul. Conținutul folderului va fi afișat pe ecran. 
 
Deplasare în sus cu un folder  
Utilizați pictograma de deplasare în sus cu un folder 
pentru a avansa prin nivelurile de foldere. Puteți urca 
până la nivelul de bază. Pe ecran veți vedea fișiere și 
foldere incluse în fiecare nivel pe măsură ce avansați. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Organizare 
Crearea unui folder nou 
Atingeți pictograma Creare folder nou pentru a crea un 
folder nou. Se deschide o fereastră pop-up pentru a 
introduce un nume pentru folderul dvs. 
Mutarea unui fișier sau folder 
Utilizați tăiere și lipire pentru a muta un fișier sau un 
folder în alt spațiu de stocare. Selectați fișierul sau 
folderul, apoi atingeți tăiere (cut). Deschideți folderul 
în care doriți să plasați fișierul sau folderul. Atingeți 
lipire (paste). 
Copierea unui fișier sau folder 
Utilizați copiere și lipire pentru a copia un fișier sau 
folder într-un alt spațiu de stocare. Selectați fișierul sau 
folderul, apoi atingeți copiere. Deschideți folderul în 
care doriți să plasați fișierul sau folderul. Atingeți lipire 
(paste). 
Ștergerea unui fișier sau folder 
Pentru a șterge un fișier sau un folder, marcați-l și 
atingeți ștergere (delete). O fereastră pop-up vă cere 
să confirmați ștergerea. Dacă un folder este șters, 
toate fișierele din folder sunt șterse și ele. 
Pentru a șterge toate fișierele și folderele din folderul 
curent, atingeți lung pictograma de ștergere. 
Redenumirea unui fișier sau folder 
Selectați folderul sau fișierul pe care doriți să îl 
redenumiți, apoi atingeți pictograma pentru 
redenumire (rename) pentru a deschide o fereastră 
pop-up în care puteți schimba numele. 
 

Ferestre pop-up frecvente în Fișiere personale 
Memoria disponibilă este redusă 
Mașina dvs. poate stoca fișiere în memoria 
încorporată. Când memoria este plină, le puteți muta 
pe un dispozitiv extern utilizând funcțiile de tăiere și 
lipire. 
Când rămâne doar o cantitate mică de memorie, 
aparatul vă va alerta o dată. Dacă veți continua să 

 



umpleți memoria, aceasta nu vă va mai reaminti, până 
când memoria nu este complet plină. 
Sistem ocupat 
Când mașina se încarcă, salvează, mută fișiere sau 
orice lucru care necesită timp, este afișată fereastra 
pop-up pentru sistem ocupat. 

Întreținere 8 
Curățarea mașinii 
Pentru a menține mașina de cusut în stare bună de 
funcționare bine, curățați-o des. Nu este necesară 
lubrifierea (gresarea). 
Ștergeți suprafața exterioară a mașinii cu o cârpă 
moale pentru a îndepărta orice praf sau scame 
acumulate. 
Notă: Utilizarea de produse de curățare sau solvenți pe 
mașină poate provoca deteriorarea feței din plexiglas. 
 
Curățarea zonei mosorului 
Notă: Coborâți dinții de avans apăsând piciorușul  în 
sus și ridicând suplimentar. Opriți mașina. 
Scoateți piciorușul presor și glisați de pe capacul 
mosorului. Așezați șurubelnița sub placa acului așa 
cum se arată în imagine și rotiți ușor șurubelnița 
pentru a scoate placa acului. Curățați dinții de avans cu 
peria găsită împreună cu accesoriile. 
 
Curățarea sub zona mosorului 
Curățați zona de sub cutia mosorului după ce ați cusut 
mai multe proiecte sau oricând observați o acumulare 
de scame în zona carcasei mosorului. 
Scoateți suportul carcasei mosorului (A) care acoperă 
partea din față a carcasei mosorului ridicându-l în sus. 
Scoateți carcasa mosorului (B) ridicând-o în sus. 
Curățați cu peria. 
 Notă: Aveți grijă atunci când curățați în jurul cuțitului 
pentru fir (C). 
Puneți carcasa mosorului și suportul carcasei mosorului 
la loc. 
Notă: Nu suflați aer în zona carcasei mosorului. Praful și 
scamele vor fi suflate în mașină. 
 
Înlocuirea plăcii acului 

 



Cu dinții de avans coborâți, așezați placa acului cu 
butonul care se fixează în crestătura din spate (D). 
Apăsați placa acului în jos până când se fixează în 
poziție. Glisați pe capacul mosorului. 
 
Piese și accesorii neoriginale 
Garanția nu acoperă defectele sau deteriorările cauzate de utilizarea accesoriilor sau pieselor 
neoriginale. 
 
Depanare 
 
În acest ghid de depanare, veți găsi soluții la problemele pe care le-ați putea avea cu mașina. 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați distribuitorul local autorizat PFAFF®, 
care vă va ajuta cu plăcere. 
 
Problemă/cauză                                                              Remediere 

Probleme generale 
Alarma mosorului nu funcționează? Curățați scamele din zona mosorului și utilizați numai mosoare 

originale PFAFF® aprobate pentru acest model. 
Foarfeca pentru fir nu taie firul? Scoateți placa acului și curățați scamele din zona mosorului. 

Activați foarfeca automată pentru fir în meniul de setări. 

Țesătura nu se mișcă? Asigurați-vă că aparatul nu este setat în modul de mișcare 
liberă. Vezi capitolul 4. 

Cusătură greșită, cusătură neregulată sau îngustă? Dezactivați siguranța pentru ac dublu sau lățimea  cusăturii în 
meniul de setări. 

Acul se rupe? Introduceți acul corect așa cum este descris în capitolul 2. 
Atașați acul corect pentru material. 

Mașina nu coase? Verificați dacă toate ștecherele sunt conectate în siguranță la 
mașină și la priza de perete.  
Verificați dacă respectivul cablu al pedalei este conectat în 
siguranță la pedală.  
Împingeți pârghia bobinatorului mosorului în poziția de cusut. 

Ecranul tactil color PFAFF® afișează ecranul de 
pornire? 

Atingeți ecranul tactil pentru a activa.  
Dezactivați economizorul de ecran din meniul de setări. 

Pictogramele de pe ecranul tactil nu sunt activate la 
atingere? 

Închideți ferestrele pop-up care ar putea bloca ecranul. 
Calibrați ecranul tactil. Calibrarea ecranului tactil se găsește în 
meniul de setări. 

Ecranul mașinii de cusut și / sau Butoanele 
funcționale nu răspund la atingere? 

Mufele și butoanele funcționale ale mașinii pot fi sensibile la 
electricitatea statică. Dacă ecranul nu răspunde la atingere, 
opriți aparatul și apoi porniți-l din nou. Dacă problema 
persistă, contactați distribuitorul PFAFF® autorizat. 

Mașina sare cusături 
Ați introdus acul corect? Schimbați acul și introduceți-l corect așa cum este descris în 



capitolul 2. 

Ați introdus un ac greșit? Folosiți sistemul de ac 130/705 H. 

Acul este îndoit sau tocit? Introduceți un ac nou. 

Ați introdus corect firul în mașină? Verificați modul în care este introdus firul în mașină. 

Se folosește piciorușul presor corect? Atașați piciorușul presor corect. 

Este acul prea mic pentru fir? Schimbați acul. 

Țesătura se mișcă în sus și în jos cu acul atunci când 
coaseți cu mișcare liberă? 

Atașați piciorul cu arc dinamic 6D (accesoriu opțional, cod 
820991-096). Dacă folosiți piciorușul 6A, reduceți înălțimea 
piciorușului presor în opțiunile de mișcare liberă. 

 
Firul acului se rupe 

Ați introdus acul corect? Schimbați acul și introduceți-l corect așa cum este descris în 
capitolul 2. 

Ați introdus un ac greșit? Folosiți sistemul de ac 130/705 H. 

Acul este îndoit sau tocit? Introduceți un ac nou. 

Ați introdus corect firul în mașină? Verificați modul în care este introdus firul în mașină. 

Acul este prea mic pentru fir? Schimbați acul la dimensiunea potrivită pentru fir. 

Folosiți un fir slab cu noduri sau un fir care a devenit 
uscat? 

Treceți la un nou fir de calitate superioară achiziționat de la 
un dealer PFAFF® autorizat. 

Se folosește un capac de bobină corect? Atașați un capac de bobină de dimensiunea potrivită pentru 
bobina de fir utilizat, așa cum este descris în capitolul 2. 

Se folosește cea mai bună poziție a axului bobinei? Încercați o poziție diferită a axului bobinei (verticală sau 
orizontală). 

Este deteriorată gaura plăcii acului? Schimbați placa acului. 

Firul din mosor se rupe 

Ați introdus mosorul în modul corect? Verificați firul mosorului. 

Este deteriorată gaura plăcii acului? Schimbați placa acului. 

Zona mosorului este plină de scame? Curățați scamele din zona mosorului și utilizați numai 
mosoare originale PFAFF® aprobate pentru acest model. 

Mosorul este înfășurat corect? Înfășurați un mosor nou așa cum este descris în capitolul 2. 

Tivul prezintă cusături inegale 

Este corectă tensiunea firului? Verificați tensiunea firului acului și inserarea firului. 

Folosiți un fir prea gros sau îngroșat? Schimbați firul. 

Firul mosorului este înfășurat uniform? Verificați înfășurarea mosorului. Vezi capitolul 2. 

Se folosește un ac corect? Introduceți corect un ac corespunzător, așa cum este descris 
în capitolul 2. 

Mașina nu prezintă avans sau prezintă un avans neregulat 
Ați introdus corect firul în mașină? Verificați modul în care este introdus firul în mașină. 

Au fost colectate scame de cusut între dinții de 
avans? 

Scoateți placa acului și curățați dinții de avans cu o perie. 



Raport de sistem 
Aparatul dvs. afișează fereastra pop-up privind  
raportul de sistem? 

Când apare fereastra pop-up privind raportul de sistem, 
accesați fișierele / rapoartele personale și localizați 
fișierul (SystemReport01.dmp sau un număr mai mare). 
Salvați fișierul pe un stick USB. Trimiteți fișierul 
împreună cu o scurtă descriere a ceea ce făceați înainte 
ca fereastra pop-up să apară la 
product.improvement@pfaff.com. După trimiterea 
fișierului, scoateți-l din aparat. 

 
Solicitați întreținerea regulată a mașinii de cusut de către distribuitorul local autorizat 
PFAFF®! 
 
Dacă ați urmat aceste informații de depanare și aveți în continuare probleme, duceți mașina de 
cusut la distribuitorul dvs. Dacă există o problemă specifică, este de mare ajutor să realizați o 
cusătură de test cu firul pe o bucată de material de cusut și să o aduceți la distribuitor. Un 
eșantion de cusut va oferi adesea informații mult mai bune decât orice cuvinte. 
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Piciorușul presor ridicat și comutare la ridicare suplimentară 3: 6 
Dispozitiv de pretensionare pentru inserare a firului și înfășurarea mosorului 1: 9  
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Ferestre de cusut 4:21 
Programe de cusut 4:11 
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Foarfecă de fir pentru cusături 3: 4 
Tensiunea firului 4: 2, 4: 6 
Compensarea tensiunii firului 3: 5 
Cusătură zigzag în trei pași 4:14 
Începutul legării 4:10 
Comanda de legare 5: 4 
Final de legare 4:10 
Opțiuni de legare 4: 2, 4:10 
Funcții tactile 
Mutare 6: 2, 6: 5 
Zoom / Panoramare 6: 2, 6: 5 
Ecran tactil 3: 2 
Ecran tactil, calibrare 3: 3 
Fir transparent 2:11 
Cusătură triplă 6: 2, 6: 4 
Depanare 8: 3 
Ac dublu 2: 6, 3: 4, 4: 2 
Lățimea acului dublu 3: 4 
U 
Ac universal 2:10 
Despachetarea 2: 2 
Actualizarea mașinii 2:12 
Dispozitiv USB 4: 3, 7: 2, 7: 3 
Port USB 2:12 
Conectare și scoatere din portul USB 2:12 
Porturi USB 1: 8 
Cusături utilitare 1:12 



W 
Stabilizator solubil în apă 2:11 
Roata 6: 2 
Z 
Picioruș pentru fermoar cu sistem IDT ™ 4 1:11 
Fermoare, coasere 4:13 
Zoom 6: 5 
Zoom / Panoramare 6: 5 
Ați achiziționat o mașină de cusut modernă, actualizabilă. Deoarece lansăm periodic actualizări 
de software, este posibil să existe unele diferențe între software-ul mașinii și software-ul 
descris în manualul de utilizare. Consultați distribuitorul local autorizat PFAFF® și asigurați-vă că 
vizitați site-ul nostru web la www.pfaff.com pentru cele mai recente actualizări ale software-
ului și ale Manualului de utilizare. 
 
Ne rezervăm dreptul de a schimba echipamentele mașinii și sortimentul de accesorii fără 
notificare prealabilă sau de a aduce modificări performanței sau designului. 
Totuși, astfel de modificări vor fi întotdeauna în beneficiul utilizatorului și al produsului. 
 
Proprietate intelectuală 
Brevetele care protejează acest produs sunt listate pe o etichetă poziționată sub mașina de 
cusut. 
PFAFF, EXPRESSION, STITCH CREATOR, PERFECTION STARTS HERE și IDT (imaginea) sunt mărci 
comerciale ale Singer Sourcing Limited LLC. 

 
Vă rugăm să rețineți că la eliminare, acest produs trebuie reciclat în condiții de siguranță în 
conformitate cu legislația națională relevantă referitoare la produsele electrice / electronice. 
Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri municipale nesortate, folosiți facilități de colectare 
separată. Contactați administrația locală pentru informații cu privire la sistemele de colectare 
disponibile. Atunci când înlocuiți aparatele vechi cu altele noi, comerciantul cu amănuntul 
poate fi obligat din punct de vedere legal să vă ia înapoi aparatul vechi pentru eliminare în mod 
gratuit. 
 
Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropile de gunoi sau în halde, substanțele periculoase 
se pot scurge în apele subterane și pot pătrunde în lanțul alimentar, afectându-vă sănătatea și 
bunăstarea. 

Producător  
VSM Group AB 
Drottninggatan 2, SE-56184, Huskvarna, SUEDIA 


