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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 80dB (A). 
Mașina trebuie utilizată numai cu pedala de control de tipul C-2085-1 pentru U.K., C-2060 pentru 
Europa Continentală fabricată pentru 80dB. 
 
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 C-1028 pentru SUA/Canada, C-2065 
pentru Australia fabricată pentru  80dB. 
 
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”. 
 
 
 
 
 
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 
PFAFF, ADMIRE, și PERFECTION STARTS HERE sunt mărci comerciale ale KSIN Luxembourg II, 
S.a.r.l. 
 

  
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. 
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DESPRE MAȘINA DVS. DE CUSUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentare generală a mașinii 
1. Ghiduri pentru fir 
2. Bara de ghidare a firului 
3. Ghidajul firului capacului superior 
4. Butonul de presare al piciorușului presor 
5. Cadranul de tensionare a firului acului stâng 
6. Cadranul de tensionare a firului acului drept 
7. Cadranul de tensionare a firului maiezei superioare 
8. Cadranul de tensionare a firului maiezei inferioare 
9. Extensie masă plată 
10. Știftul bobinei 
11. Suport con 
12. Cadranul lungimii cusăturii 
13. Selector avans diferențial 
14. Setarea de pretensionare a maiezei inferioare 
15. Capacul frontal 
16. Roată de mână 
17. Mufă pentru cablul pedalei / electric 
18. Comutator de alimentare 
19. Pârghia dispozitivului de înfilare a acului 
20. Cuțit pentru fire 
21. Dispozitiv de ridicare a piciorușului presor 
22. Comutator pentru înfilarea acului 
23. Picioruș presor 
24. Placa pentru cusătură 
25. Mâner 
 

 

 



Prezentare generală a mașinii - Piese interioare 
1. Cuțit staționar 
2. Cuțit superior  
3. Ghid cusătură 
4. Maieză superioară 
5. Convertor de surfilare cu 2 fire 
6. Maieză inferioară 
7. Gaura de înfilare a maiezei superioare 
8. Pârghia de selecție a maiezei 
9. Orificiul de înfilare a maiezei inferioare 
10. Pârghia dispozitivului de înfilare a maiezei 
11. Comutator de infilat / cusut 
12. Cadran de reglare a lățimii de tăiere 
13. Butonul de eliberare a cuțitului superior 
14. Deschidere pentru accesorii opționale 
15. Comutatorul de activare a ghidului cusăturii 
16. Ghidajul capacului frontal 
 
 
Accesorii 
1. Șurubelniță (mare) 
2. Șurubelniță (mică) 
3. Cheie dublă 
4. Pensetă 
5. Set de ace - (HAx1 SP # 11) x2, (HAx1 SP # 14) x3 
6. Plase de fir 
7. Suport bobină 
8. Perie scame 
9. Tava de gunoi 
10. Suport ac / știft convertor 
11. Freză superioară 
12. Fir metalic pentru înfilarea maiezei  
13. Cutie accesorii 
14. Pedala (pedala inclusă poate diferi de ilustrație,  
vezi pagina 7 pentru specificațiile pedalei) 
15. Capac 
16. Manual de instrucțiuni 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Conectarea pedalei și a sursei de alimentare 
Pedala de utilizat cu această mașină: 
Tipul C-1028 pentru SUA / Canada, C-2085-1 pentru 
Marea Britanie, C-2065 pentru Australia, C-2060 pentru 
Europa continentală. 
Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea 
este aceeași cu cea indicată în partea din spate inferioară 
a mașinii. Specificațiile variază de la o țară la alta. 
• Conectați cablul pedalei / de alimentare electrică la 
priza de pe aparat (A). 
• Conectați fișa cablului de alimentare la priza electrică 
(B). 
• Împingeți comutatorul de alimentare (C) la „I” pentru a 
porni aparatul. 
• Apăsați pedala pentru a începe cusutul (D). Folosiți 
pedala pentru a regla viteza de cusut. Cu cât apăsați mai 
tare, cu atât mașina va coase mai repede. 
• Pentru a opri mașina de cusut, ridicați piciorul de pe 
pedală. 
• Împingeți comutatorul de alimentare la „0” pentru a 
opri mașina. 
Notă: Când capacul frontal și / sau capacul mesei 
extensibile  este / sunt deschise, întrerupătorul de 
siguranță este activat și împiedică mașina să coasă, chiar 
dacă pedala este apăsată. De asemenea, mașina va fi 
împiedicată să coasă atunci când piciorul este ridicat. 
Notă: Mașina dvs. de surfilat este reglată pentru a oferi 
cel mai bun rezultat de cusătură la temperatura camerei 
normale. Temperaturile extrem de calde sau extrem de 
reci pot afecta rezultatul coaserii. 
 
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată 
Înainte de a utiliza mașina pentru prima dată, așezați o 
bucată de țesătură sub piciorușul presor și rulați mașina 
fără fir timp de câteva minute. Ștergeți orice ulei care ar 
putea apărea. 
 
Configurarea suportului de fir telescopic 
Extindeți suportul pentru fir telescopic la toată înălțimea 
sa, apoi rotiți-l până când se fixează în poziție. 
Dacă mașina este deja infilata, îndreptați firele pentru a 
preveni încurcarea. 
 
 

 
INFORMAȚII PRIVIND FIȘA POLARIZATĂ 
(DOAR PENTRU SUA ȘI CANADA) 
 
Acest aparat are o priză polarizată (o lamă 
mai lată decât cealaltă). Pentru a reduce 
riscul de electrocutare, această fișă este 
destinată să se potrivească numai într-o priză 
polarizată. Dacă ștecherul nu se potrivește 
complet în priză, inversați ștecherul. Dacă tot 
nu se potrivește, contactați un electrician 
calificat pentru a instala priza 
corespunzătoare. Nu modificați fișa în niciun 
fel. 
 
 

 



Capacul frontal si capacul pentru masa plată 
extensibilă 
 
Capacul frontal 
 
Deschideți împingând capacul spre dreapta până la capăt 
și trageți-l spre dvs. 
Închideți-l din nou trăgând capacul în sus și apoi 
glisându-l spre stânga până se blochează. 
Notă: Capacul frontal are un întrerupător de siguranță și 
mașina nu va coase atunci când capacul frontal este 
deschis. 
 
Capacul pentru masa plată extensibilă 
Trageți și rotiți capacul spre stânga pentru a deschide. 
Rotiți-l înapoi și împingeți-l la loc pentru a închide. 
Notă: Capacul mesei extensibile are un întrerupător de 
siguranță și mașina nu va coase dacă acesta este deschis. 
 
Tava pentru resturi 
Tava pentru deșeuri colectează tăieturile. Asigurați-vă că 
tăieturile cad în tavă în timp ce coaseți. Goliți tava după 
coasere. 
Așezați tava de-a lungul marginii mesei extensibile (A). 
Împingeți tava pentru resturi spre capacul frontal, 
introducând clapele în fanta de sub capacul frontal (B). 
Apăsați până când se fixează în poziție. 
Trageți tava pentru resturi spre dvs. pentru a o 
îndepărta. 
 
Roată de mână 
Prin rotirea roții puteți ridica și / sau coborî acele 
manual. Întoarceți întotdeauna roata spre dvs. 
 
Când infilați, reglați pârghia ghidului de cusătură sau 
conectați / deconectați convertorul de surfilare cu 2 fire, 
roata de mână ar trebui să fie setată în poziția blocată. 
 
Puneți comutatorul „Înfilare / Cusut” în „Poziție înfilare” 
(A). Pentru a bloca volanul, potriviți semnul de pe capac 
(B) cu semnul de pe volan (C). 
 
 

 



Dispozitivul de ridicare a piciorușului presor 
Ridicați piciorușul presor ridicând dispozitivul de ridicare 
a piciorușului presor din spatele mașinii. Apăsarea 
dispozitivului de ridicare în sus ridică piciorușul presor în 
poziția de ridicare suplimentară. 
 
Ridicați întotdeauna dispozitivul de ridicare a piciorușului 
presor atunci când infilați. Când este ridicat, discurile de 
tensiune se deschid și înfilarea devine mai ușoară. 
 
Notă: Mașina nu va coase dacă piciorușul presor este 
ridicat. Coborâți piciorușul presor înainte de a începe să 
coaseți. 
 
Schimbarea piciorușului presor 

 Opriți întrerupătorul principal și deconectați 
aparatul. 
• Ridicați piciorușul presor. 
• Întoarceți roata spre dvs. până când acele se află în cea 
mai înaltă poziție. 
• Împingeți maneta de pe spatele gleznei piciorușului 
presor (A) pentru a elibera piciorușul presor. Piciorușul 
se va desprinde. 
• Așezați piciorușul nou cu știftul chiar sub canelura 
gleznei (B). Coborâți maneta piciorușului presor pentru a 
fixa piciorușul. Ridicați din nou dispozitivul de ridicare al 
piciorușului presor pentru a vă asigura că piciorușul este 
fixat corect. 
 
 
Linii de ghidare ale piciorușului presor 
Degetul piciorușului presor are două linii de ghidare. 
Linia de ghidare stângă (A) este plasată în poziția acului 
stâng. 
Linia dreaptă de ghidare (B) este plasată în poziția acului 
drept. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Informații despre ac 
• Folosiți ace HA-1 SP # 14 sau # 11 sau sistemul Stretch 130/705 H-S, dimensiunea # 11/75 sau 
# 14/90. 
• Acele HA-1 SP # 11 sunt instalate pe aparat. 
Puteți coase folosind unul sau două ace în funcție de cusătura de utilizat. Acul stâng și șurubul 
de fixare a acului sunt marcate cu "L", acul drept și șurubul de fixare a acului sunt marcate cu 
"R". 
Notă: Când utilizați ambele ace, acul stâng este poziționat puțin mai sus decât acul drept (nu se 
presupune că sunt „la același nivel”, ca un ac dublu). 
 
Schimbarea acelor 

 Opriți întrerupătorul principal și deconectați 
aparatul. 
• Întoarceți roata spre dvs. până când acele se află în cea 
mai înaltă poziție. 
• Introduceți acul atașat la mașină în orificiul suportului 
pentru ac (A). 
• Slăbiți cu șurubelnița mică dar nu scoateți șurubul de 
fixare a acului (B). 
• Scoateți acul selectat. 
 
Notă: Când folosiți un singur ac, strângeți ușor celălalt 
șurub de fixare a acului. Aceasta pentru a preveni 
pierderea șurubului de fixare a acului. 
 
• Introduceți un ac nou în suportul acului cu partea plană 
spre spate (C). 
• Introduceți acul în clema acului până la capăt. Partea 
superioară a acului stâng trebuie să atingă marginea 
barei acului (D), iar partea superioară a acului drept 
trebuie să atingă partea inferioară a barei acului (E). 
• Strângeți bine șurubul de fixare a acului cu ajutorul 
șurubelniței mici. 
• Trageți suportul acului în jos pentru a-l scoate din ac. 
Notă: Nu strângeți prea mult șurubul, deoarece acest 
lucru poate cauza deteriorarea clemei acului. 
 
Verificarea acului 
Pentru a vă asigura că acul nu este îndoit, așezați partea 
plană a acului pe ceva plat (placa acului, sticlă etc.). 
Decalajul dintre ac și suprafața plană ar trebui să fie 
substanțial. Nu folosiți niciodată un ac îndoit sau 
contondent. 

 



Cuțitul superior 

 Opriți întrerupătorul principal și deconectați 
mașina. 
Dezactivarea cuțitului superior 
Dezactivarea cuțitului superior pentru cusături flatlock, 
pintuck etc. 
• Întoarceți roata spre dvs. până când cuțitul superior (A) 
este ridicat în poziția cea mai înaltă. 
• Deschideți capacul frontal. 
• Împingeți butonul cuțitului mobil (B) spre capac (C). 
Când este apăsat, rotiți butonul în sensul acelor de 
ceasornic până când cuțitul face clic în poziția blocată 
(D). 
Reactivarea cuțitului superior mobil 
• Deschideți capacul frontal. 
• Împingeți butonul cuțitului mobil spre capac (C). Când 
este apăsat, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic 
până când dispozitivul de tăiere este activat din nou (E). 
Convertor surfilare cu 2 fire 

 Opriți întrerupătorul principal și deconectați 
mașina.  
Activare 
Cusăturile de surfilare cu 2 fire sunt cusute folosind un fir 
din ac și firul maiezei inferioare. Înainte de a coase, 
convertorul de surfilare cu 2 fire trebuie să fie atașat la 
maieza superioară. 
• Deschideți capacul frontal. 
• Ridicați acul. 
• Introduceți știftul suportului acului în gaura mică (A) a 
convertorului de surfilare cu 2 fire (B). 
Rotiți convertorul de surfilare cu 2 fire în sens invers 
acelor de ceasornic până când cârligul său se potrivește 
cu vârful maiezei superioare (C). (Asigurați-vă că suportul 
acului nu atinge cuțitul superior). 
Împingeți cu atenție convertorul de surfilare cu 2 fire 
înapoi, astfel încât cârligul (D) să treacă în spatele 
umflăturii (E)  maiezei superioare și în orificiul (F). 
Dezactivare 
Introduceți știftul suportului acului în gaura mică a 
convertorului de surfilare cu 2 fire (A). 
Împingeți cu grijă convertorul de surfilare cu 2 fire înapoi 
(B) și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când 
cârligul vine peste umflătură. 

 



Rotiți convertorul de surfilare cu 2 fire până când se 
fixează în poziția inițială (C). 
Scoateți suportul acului de la convertorul de surfilare cu 
2 fire. 
 
PREGĂTIRE PENTRU CUSUT 
Informații generale de înfilare 
Maiezele și acele sunt codificate în culori, pentru a indica 
rutele de înfilare corespunzătoare. Începeți întotdeauna 
să inserați firul în maieze și apoi acele de la dreapta la 
stânga (urmați ordinea enumerată mai jos). 
1. Maieză inferioară - Verde 
2. Maieză superioară - Roșu 
3. Acul drept - Albastru 
4. Acul stâng - Galben 
 
Notă: Ridicați întotdeauna piciorușul presor înainte de a 
infila. 
 
Important: 
Dacă firele se rup în timpul coaserii, re-infilați toate căile firului în ordinea enumerată mai jos. 
1. Scoateți firul din ac (ace) 
2. Scoateți firul din maieza superioară și inferioară 
3. Înfilați maieza inferioară 
4. Înfilați maieza superioară 
5. Înfilați acul (acele) de la dreapta la stânga 
Consultați tabelul de mai jos pentru recomandări privind acele și firele de utilizat pentru diferite 
grosimi ale țesăturii. 
 
Ce ac și fir să folosiți cu diferite țesături 
Țesătură ușoară (voile, crep, 
georgette etc.) 

Țesătură medie (bumbac, in, 
chino, lână, satin etc.) 

Țesătură grea (denim, tweed 
etc.) 

Tricotaje Țesături tricotate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ace  HAx1SP #11 Ace  HAx1SP #14 Ace  HAx1SP #14 Ace  HAx1SP #11-14 

sau sau sau sau 
130/705 H-S, dimensiune 
#11/75 

130/705 H-S, dimensiune 
#14/90 

130/705 H-S, dimensiune 
#14/90 

130/705 H-S, dimensiune 
#11/75-#14/90 

Fir 
Fir adecvat pentru mașinile de surfilat 

 
 
 

 
Versiunea alb-negru a autocolantului din 
interiorul capacului mașinii 



Așezarea bobinelor de fir pe știfturile bobinei 
Așezați bobinele de fir peste suporturile conice de pe știftul 
bobinei. Introduceți ferm suportul bobinei în bobină. 
A. În cazul în care coaseți cu bobine mici de fir, scoateți 
suporturile de con. Așezați bobina cu fanta în sus și puneți 
capacul suportului bobinei deasupra acestuia. 
B. Dacă firul alunecă în jos din bobină în timpul infilarii și / 
sau coaserii, puneți o plasă peste bobină pentru a evita 
blocajele firului. 
 
 
 
Schimbarea firului 
Următorul este un mod ușor de a schimba firele: 
Tăiați firul lângă bobină, în spatele ghidajelor de pe suportul 
telescopic al firului. 
Scoateți bobina de fir și așezați firul nou pe știftul bobinei. 
Legați capătul firului nou de capătul firului vechi. Tăiați 
cozile firului la aprox. 1"(2-3cm) lungime și trageți ferm 
ambele fire pentru a testa siguranța nodurilor. 
Ridicați piciorușul presor. 
Mai întâi notați setările de formare a tensiunii și apoi rotiți 
butoanele de tensiune în jos la „0”. 
Trageți firele prin mașină unul câte unul până când nodurile 
sunt în fața acului. Dacă firele nu pot fi trase cu ușurință, 
verificați dacă nu există încurcături pe ghidajele firelor sau 
în maieză sub suportul firului. 
Tăiați firul în spatele nodului și înfilați acul.  
Reveniți la cadrele de tensiune la setările anterioare. 
 
 
Dacă firul se rupe în timpul cusutului 
Dacă oricare dintre firele maiezei superioare sau inferioare se rup în timp ce coaseți, reinfilați 
ambele fire. Tăiați ambele fire din maieze deasupra găurilor de înfilare și scoateți firul din găuri. 
 
Reînfilați maiezele urmând instrucțiunile de la pagina 14-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Înfilarea maiezei inferioare 
 

Opriți întrerupătorul principal și deconectați mașina 
Notă: Ridicați dispozitivul de ridicare al piciorușului presor 
pentru a infila mai ușor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Așezați o bobină de fir pe știftul de bobină din capătul din 
dreapta. Trageți firul prin ghidajul drept al firului din spate în 
față (A). 
 
Notă: Dacă firul tinde să alunece de pe ghidaj în timp ce 
coaseți, treceți firul prin ambele găuri de ghidare a firului așa 
cum se arată (B). 
 
Glisați firul sub ghidajul firului capacului superior (C) așa cum 
este ilustrat. 
Trageți firul de-a lungul fantei de înfilare. Folosind ambele 
mâini, introduceți firul între discurile de tensiune (D). 
 
Setați glisorul de setare a pre-tensiunii maiezei inferior (E) la 
NORM. 
Trageți firul în jos de-a lungul fantei și în ghidajul inferior al 
firului (F). 
Trageți aproximativ 12 "(30 cm) de fir. Asigurați-vă că firul nu 
se încurcă în jurul manetei sau capacului. 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                       



Setați comutatorul de înfilare / coasere în poziția „Înfilare” 
(G) rotindu-l spre dreapta. 
Învârtiți roata de mână încet către dvs. până când semnul de 
pe roată se potrivește cu cel de pe capac (H). Roata de mână 
va face clic și este blocată în poziția de înfilare. 
 
Rotiți maneta de selecție a maiezei spre dreapta (I) pentru a 
activa înfilarea maiezei inferioare. 
Folosind o pensetă, introduceți capătul firului 2 cm sau mai 
mult în orificiul de înfilare al maiezei inferioare(J). 
 
Notă: 
• Tăiați capătul firului astfel încât să poată fi introdus ușor în 
orificiul de înfilare. 
• În cazul în care infilați cu  fir special, cum ar fi nailonul lânos 
etc., consultați paginile 18-19. 
 
Ridicați maneta de înfilare a maiezei (K) până când se fixează 
în poziție. Coborâți-l din nou până când se fixează la locul 
său. 
Asigurați-vă că firul iese din orificiul vârfului maiezei 
inferioare (L). Firul trebuie să treacă în fața țevii de înfilare a 
maiezei superioare (M). Dacă firul iese în spatele țevii, 
folosiți penseta pentru a poziționa firul în fața țevii de 
înfilare. 
Dacă firul nu iese din gaură, urmați din nou procedura de la 
pasul "J". 
 
 
 
 
 
 
Setați comutatorul de înfilare / coasere (G) în poziția 
„Coasere” (N). 
 
Trageți 4 "(10 cm) din fir sub vârful piciorului și înapoi între 
presorul pentru picioruș și cuțitul superior (O). 
 
Închideți capacul frontal și coborâți dispozitivul de ridicare a 
piciorușului presor. 
 
 
 

 



 
 
Înfilarea maiezei superioare 
 

 Opriți întrerupătorul principal și deconectați mașina. 
Notă: Ridicați dispozitivul de ridicare al piciorușului presor 
pentru a infila mai ușor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Așezați o bobină de fir pe al doilea știft de bobină din 
dreapta. Trageți firul prin cel de-al doilea ghidaj dreapta al 
firului din spate spre față (A). 
 
Notă: Dacă firul tinde să alunece de ghidaj în timp ce coaseți, 
treceți firul prin ambele găuri de ghidare a firului așa cum se 
arată (B). 
 
Glisați firul sub ghidajul firului capacului superior (C) așa cum 
este ilustrat. 
Trageți firul de-a lungul fantei de înfilare. Folosind ambele 
mâini, introduceți firul între discuri (D). 
 
Setați glisorul de setare a pre-tensiunii maiezei inferioare (E) 
la NORM. 
Trageți firul în jos de-a lungul fantei și în ghidajul superior al 
firului maiezei superioare (F). 
 
Trageți aproximativ 12 "(30 cm) de fir. Asigurați-vă că firul nu 
se încurcă în jurul manetei sau capacului. 
 
 

 



Setați comutatorul Înfilare / Cusut în poziția „Înfilare” (G) 
rotindu-l spre dreapta. 
Întoarceți roata de mână încet către dvs. până când semnul 
de pe roată se potrivește cu cel de pe capac (H). Roata de 
mână va face clic și se va bloca în poziția de înfilare. 
 
Rotiți maneta de selecție a maiezei spre stânga (I) pentru a 
activa înfilarea maiezei superioare. 
Folosind penseta, introduceți capătul firului  2 cm sau mai 
mult în orificiul de înfilare al maiezei superioare (J). 
 
Notă: 
• Tăiați capătul firului astfel încât să poată fi introdus ușor în 
orificiul de înfilare. 
• Dacă inserați fire speciale, cum ar fi nailon lânos etc., 
consultați paginile 18-19. 
 
Ridicați maneta dispozitivului de înfilare a maiezei (K) până 
când se fixează în poziție. Coborâți-l din nou până când se 
fixează la locul său. 
Asigurați-vă că firul iese din orificiul vârfului maiezei 
superioare (L). 
 
Dacă firul nu iese din gaură, urmați din nou procedura de la 
pasul "J". 
 
Setați comutatorul pentru Înfilare / Cusut (G) în poziția 
„Cusut” (M). 
 
Trageți 4 "(10 cm) de fir sub vârful piciorușului și înapoi între 
presorul pentru picioruș și cuțitul superior (N). 
 
Închideți capacul frontal și coborâți dispozitivul de ridicare a 
piciorușului presor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Înfilarea maiezelor cu firul de înfilare a maiezei sau firul 
standard 

 Opriți întrerupătorul principal și deconectați mașina. 
Notă: Ridicați dispozitivul de ridicare al piciorușului presor 
pentru a infila mai ușor. 
Notă: Nu ridicați sau coborâți maneta firului maiezei în 
timpul infilarii.. 
 
Când coaseți cu fire de specialitate (cum ar fi nylonul lânos), 
poate fi mai ușor să infilați maiezele folosind oricare dintre 
modalitățile de mai jos: 
• Folosiți firul de înfilare a maiezei 
• Legați firul special de firul standard de surfilare și trageți 
prin maieze. 
 
Utilizarea firului de înfilare a maiezei 
Setați comutatorul Înfilare / Cusut în poziția „înfilare” (A) 
rotindu-l spre dreapta. 
 
Rotiți roata de mână încet către dvs. până când semnul de 
pe roată se potrivește cu semnul de pe capac (B). Roata de 
mână va face clic și va fi blocată în poziția de înfilare. 
Inserași firele maiezelor superioare / inferioare până la 
partea din față a orificiului de înfilare a maiezei. 
 
Luați firul de înfilare a maiezei și împingeți capătul drept (nu 
capătul cu buclă) prin orificiul dispozitivului de înfilare a 
maiezei până când acesta iese din orificiul vârfului maiezei 
(C). 
Treceți aproximativ 2"(5 cm) de fir prin bucla firului de 
înfilare a maiezei (D). 
Trageți cu grijă capătul firului de înfilare a maiezei până când 
firul iese din orificiul vârfului maiezei. 
Îndepărtați firul din elementul de înfilare al maiezei. 
 
Setați comutatorul Înfilare / Cusut în poziția „Cusut”. 
 
Trageți 4 "(10 cm) de fir sub vârful piciorușului și înapoi între 
piciorușul presor și cuțitul superior. 
 
Închideți capacul frontal și coborâți dispozitivul de ridicare a 
piciorușului presor. 
 

 



Utilizarea unui fir standard 
 
Setați comutatorul Înfilare / Cusut în poziția „Înfilare” (A) 
rotindu-l spre dreapta. 
Întoarceți roata de mână încet către dvs. până când semnul 
de pe roată se potrivește cu semnul de pe capac (B). Roata 
de mână se va bloca cu un clic în poziția de înfilare. 
Inserați firele maiezei superioare / inferioare până la partea 
din față a orificiului de înfilare a maiezei. 
 
Pregătiți 12 "(30 cm) dintr-un fir standard și legați-l la 5 cm 
de capătul firului maiezei, așa cum se arată (C). 
Notă: Când legați firul standard de firul maiezei, legați un 
nod cât mai mic posibil și tăiați orice fir standard în exces. 
Folosind o pensetă, introduceți capătul firului de 2 cm sau 
mai mult în orificiul de înfilare al maiezei inferioare (D). 
Notă: Tăiați capătul firului astfel încât să poată fi introdus 
ușor în orificiul de înfilare. 
 
Ridicați maneta de înfilare a maiezei (E) până când se fixează 
în poziție. Coborâți-l din nou până când se fixează la locul 
său. 
 
Asigurați-vă că firul iese din orificiul vârfului maiezei. Trageți 
cu grijă firul standard până când nodul este pe punctul de a 
intra în orificiul dispozitivului de înfilare a maiezei. 
 
Apoi îndoiți capătul liber al firului special așa cum este 
ilustrat (F). Continuați să trageți firul standard până când firul 
special este tras prin canalul de înfilare și este inserat prin 
orificiul din vârful maiezei (G). 
 
 
Setați comutatorul Înfilare / Cusut în poziția „Cusut”. 
Trageți 4 "(10 cm) din fir sub vârful piciorușului și înapoi între 
piciorușul presor și cuțitul superior. 
Închideți capacul frontal și coborâți dispozitivul de ridicare a 
piciorușului presor. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Inserarea firului în acul drept 
 

 Opriți întrerupătorul principal și deconectați aparatul 
 
Notă: Ridicați dispozitivul de ridicare al piciorușului presor 
pentru a infila mai ușor. Ridicați acele rotind rotița de mână 
încet spre dvs. până când marcajul de pe roată se potrivește 
cu marcajul de pe capac. 
 
Așezați o bobină de fir pe cel de-al doilea știft din stânga. 
Trageți firul prin al doilea ghidaj stâng al firului din spate spre 
față (A). 
 
Notă: Dacă firul tinde să alunece de ghidaj în timp ce coaseți, 
treceți firul prin ambele găuri de ghidare a firului așa cum se 
arată (B). 
 
Glisați firul sub ghidajul firului capacului superior (C) așa cum 
este ilustrat. 
 
Trageți firul de-a lungul fantei de înfilare. Folosind ambele 
mâini, introduceți firul între discurile de tensionare (D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 
Trageți firul în jos de-a lungul fantei și treceți-l la stânga prin 
traseul firului (E). 
 
Treceți firul de la dreapta la stânga în jurul manetei de 
ridicare (F). 
 
 
 
 
 
Treceți firul prin fanta dreaptă a ghidajului firului acului (G). 
 
Treceți firul prin ghidajul firului barei acului de la stânga la 
dreapta (H). 
 
Inserați firul prin acul drept din față spre spate (I). 
 
Notă: Consultați pagina 24 pentru a afla cum să utilizați 
dispozitivul de inserare a firului in ac. 
 
Trageți aproximativ 4”(10 cm) de fir prin ac și glisați-l sub 
picioruș, astfel încât să treacă între picioruș și cuțitul 
superior. 
 
Închideți capacul frontal și coborâți dispozitivul de ridicare a 
piciorușului presor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Inserarea firului în acul stâng 
 

Opriți întrerupătorul principal și deconectați aparatul 
 
Notă: Ridicați dispozitivul de ridicare al piciorușului presor 
pentru a insera firul mai ușor. Ridicați acele învârtind roata 
de mână încet spre dvs. până când marcajul de pe roată se 
potrivește cu marcajul de pe capac. 
 
Așezați o bobină de fir pe știftul din stânga. Trageți firul prin 
ghidajul stâng al firului din spate spre față (A). 
 
Notă: Dacă firul tinde să alunece de pe ghidaj în timp ce 
coaseți, treceți firul prin ambele găuri de ghidare a firului așa 
cum se arată (B). 
 
Glisați firul sub ghidajul firului capacului superior (C), după 
cum este ilustrat. 
 
Trageți firul de-a lungul fantei de înfilare. Folosind ambele 
mâini, introduceți firul între discurile de tensionare (D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Trageți firul în jos de-a lungul fantei și treceți-l la stânga prin 
ruta firului (E). 
Treceți firul de la dreapta la stânga în jurul manetei de 
ridicare (F). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treceți firul prin fanta stângă a ghidajului firului acului (G). 
 
Treceți firul prin ghidajul firului barei acului de la stânga la 
dreapta (H). 
 
Inserați firul în acul stâng din față spre spate (I). 
 
Notă: Consultați pagina 24 pentru a afla cum să utilizați 
dispozitivul de înfilare a acului. 
 
Trageți aproximativ 4 cm (10 cm) de fir prin ac și glisați-l sub 
picioruș, astfel încât să treacă între picioruș și cuțitul 
superior. 
 
Închideți capacul frontal și coborâți dispozitivul de ridicare a 
piciorușului presor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Utilizarea dispozitivului de înfilare a acului  
 

 Opriți întrerupătorul principal și deconectați aparatul. 
 
Ridicați acele întorcând roata de mână încet spre dvs. până 
când semnul de pe roată se potrivește cu semnul de pe capac 
(A). 
Coborâți dispozitivul de ridicare a piciorușului presor (B). 
 
 
 
 
 
 
 
Setați comutatorul de înfilare a acului la „R” când înfilați acul 
drept. 
Setați comutatorul de înfilare a acului la „L” când înfilați acul 
stâng. 
 
 
Trageți în jos maneta de dispozitivului de înfilare a acului (A) 
până la capăt. 
Trageți firul de-a lungul ghidajului (B) de pe comutatorul 
dispozitivului de înfilare a acului dinspre stânga și sub cârlig 
(C). 
Asigurați-vă că firul sau degetul dvs. nu ating maieza 
superioară sau cuțitul superior. 
 
Ridicați încet maneta dispozitivului de înfilare (D) astfel încât 
o buclă a firului să fie trasă prin ac (E). 
 
Trageți bucla de fir în spatele acului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Reglarea avansului diferențial 
 
Sistemul de avans diferențial constă din două seturi de dinți 
de avans dispuși unul în spatele celuilalt. Ambii dinți de avans 
funcționează independent unul de celălalt pentru a oferi 
rezultate perfecte atunci când coaseți pe țesături de 
specialitate. Când avansul de la dinții de alimentare frontali 
este modificat în raport cu avansul de la dinții de alimentare 
posteriori, acest lucru va „întinde” sau  va „aduna” țesătura. 
 
Utilizați avansul diferențial pentru a preveni întinderea 
țesăturilor tricotate și încrețirea țesăturilor subțiri. 
 
Pentru cusături de surfilare pe țesături normale, setați 
cadranul de reglare a avansului diferențial (A) la 1.0. 
Cadranul avansului diferențial va face un clic atunci când 
rotiți selectorul la 1.0. 
 
Dacă materialul cusut se întinde (B), rotiți cadranul în sens 
invers acelor de ceasornic (spre 2.0). 
 
Dacă țesătura cusută se încrețește  (C), rotiți cadranul în 
sensul acelor de ceasornic (spre 0,5). 
 
 
Reglarea presiunii piciorușului presor 
Presiunea piciorușului presor pentru cusut în condiții 
normale ar trebui setată la "N" (A). În unele cazuri, pot fi 
necesare ajustări. Măriți sau micșorați presiunea până când 
sunteți mulțumit de rezultat. Întotdeauna testați cusutul pe 
un eșantion de țesătură înainte de a coase pe îmbrăcăminte. 
 
Reduceți presiunea rotind selectorul de reglare către dvs. 
 
Măriți presiunea rotind selectorul de reglare dinspre dvs. 
 
Înapoi la setarea standard: Rotiți selectorul de reglare până 
când semnul este setat la „N”. 
 
 
 
 
 
 

 



Ajustarea lățimii de tăiere 
 

 Opriți întrerupătorul principal și deconectați mașina. 
Când lățimea de tăiere este prea îngustă sau prea largă 
pentru cusătura setată, reglați-o mișcând cuțitul staționar. 
Rotiți selectorul de reglare a lățimii de tăiere pentru a 
deplasa cuțitul staționar spre dreapta sau spre stânga. 
Lățimea de tăiere perfectă (A) - Marginea țesăturii trebuie să 
se alinieze cu cusătura. 
Lățime de tăiere prea îngustă (B) - există un decalaj între 
marginea țesăturii și cusătură. Măriți lățimea de tăiere rotind 
discul de reglare a lățimii de tăiere departe de dvs. 
Lățime de tăiere prea mare (C) - țesătura se rulează sau se 
pliază în cusătură. Reduceți lățimea de tăiere rotind 
selectorul de reglare a lățimii de tăiere spre dvs. 
Coaseți și verificați lățimea de tăiere. 
Poziția standard pentru cuțitul staționar este atunci când 
marginea dreaptă a cuțitului (D) este aliniată cu linia de 
ghidare pe placa de cusătură (E). 
 
Reglarea lungimii cusăturii 
Cadranul de lungime a cusăturii (A) trebuie setat la 3 
(aproximativ 3 mm) pentru majoritatea condițiilor de cusut. 
Cadranul va face un clic atunci când rotiți cadranul la 3. 
Lungimea cusăturii poate fi reglată în timp ce coaseți. 
Lungimea cusăturii poate fi reglată de la 1 la 5 mm. 
Reglați lungimea cusăturii la 4 mm atunci când coaseți pe 
țesături groase. 
Reglați lungimea cusăturii la 2,5 mm când coaseți țesături 
subțiri. 
Setați lungimea cusăturii la „R” pentru tiv rulat și îngust 
(aproximativ 1,5 mm). 
 
Setarea manetei ghidului cusăturii 
Ghidul de cusătură (A) este utilizat pentru a stabiliza 
marginea țesăturii atunci când se formează cusături. Pârghia 
ghidului cusăturii trebuie setată la „N” pentru toate 
cusăturile standard de surfilare (B). Pentru a coase marginea 
rulată, trebuie să retrageți ghidul cusăturii, setând maneta 
ghidului cusăturii la „R” (C). 
Când deplasați maneta ghidului cusăturii, asigurați-vă că 
împingeți maneta până la capăt în fiecare direcție. 
 

 



Setări de tensiune a firului 
Setați tensiunea firului pentru a se potrivi tipului de țesătură 
și firului utilizat. Pe măsură ce numărul de pe discurile de 
tensiune a firului crește, tensiunea firului devine mai strânsă. 
Consultați tabelul de cusături de la paginile 28-31 pentru 
recomandări pentru tensiunea firului pentru fiecare 
cusătură. 
Corectați tensiunea firului 
Firul maiezei inferioare și firul maiezei superioare ar trebui 
să fie bine echilibrat cu aceeași tensiune (ambele fire ale 
maiezelor ar trebui să se încrucișeze la marginea țesăturilor). 
Firele acului nu trebuie să fie prea libere sau prea strânse, ci 
la o tensiune la fel de echilibrată. 
Firul maiezei superioare este prea slab (A) 
Firul maiezei superioare este dezechilibrat atunci când este 
tras pe dosul țesăturii. Strângeți tensiunea firului maiezei 
superioare sau slăbiți tensiunea firului maiezei inferioare. 
Firul maiezei superioare este prea strâns (B) 
Firul maiezei superioare este dezechilibrat atunci când trage 
fața țesăturii. Slăbiți tensiunea firului maiezei superioare sau 
strângeți tensiunea firului maiezei inferioare. 
Firul maiezei inferioare este prea slab (C) 
Firul maiezei inferioare este dezechilibrat atunci când este 
tras pe fața țesăturii. Strângeți tensiunea firului maiezei 
inferioare sau slăbiți tensiunea firului maiezei superioare. 
Firul maiezei inferioare este prea strâns (D) 
Firul maiezei inferioare este dezechilibrat atunci când trage 
dosul țesăturii. Slăbiți tensiunea firului maiezei inferioare 
sau strângeți tensiunea firului maiezei superioare. 
Firul acului stâng este prea slab (E) 
Dacă firul acului stâng este prea slab, strângeți tensiunea 
firului acului stâng sau slăbiți ambele fire ale maiezei. 
Firul acului stâng este prea strâns (F) 
Dacă firul acului stâng este prea strâns, slăbiți tensiunea 
firului acului stâng. 
Firul acului drept este prea slab (G) 
Dacă firul acului drept este prea slab, strângeți tensiunea 
firului acului drept. 
Firul acului drept este prea strâns (H) 
Dacă firul acului drept este prea strâns, slăbiți tensiunea 
firului acului drept. 
 
 
 

 



COASEREA 
 
Pe mașina dvs. de surfilare, se obțin diferite cusături prin combinarea diferitelor poziții ale acului, 
metode de înfilare, setări de tensiune și utilizarea convertorului de surfilare cu 2 fire. 
 
Consultați Capitolul 2, Pregătirea pentru coasere, pentru referințe despre cum să setați mașina. 
 
Prezentare generală a cusăturilor 
Setările afișate în tabelul de mai jos sunt recomandările noastre bazate pe condiții normale. Poate 
fi necesar să reglați tensiunea firului în funcție de cusătură, tipul de țesătură și firul pe care îl 
utilizați. Pentru cele mai bune rezultate, efectuați ajustări de tensiune în trepte mici de cel puțin 
jumătate de număr la un moment dat. Întotdeauna testați cusutul pe un eșantion de țesătură 
înainte de a coase pe proiectul dvs. 
 
În tabelul de mai jos, sunt explicate diferite grosimi și tipuri de țesături. Pentru a înțelege mai 
bine cum se formează cusăturile, fiecare dintre fire este afișat în diferite nuanțe de gri. 
 
Explicația icoanelor / culorilor 
 
 

Poziția acului  convertor surfilare în 2 fire  Dosul țesăturii 

Avans diferențial Firul acului drept Fața țesăturii 

Lungimea cusăturii Firul acului stâng Firul acului drept 

Pre-tensionare a maiezei 
inferioare 

Firul maiezei superioare Firul acului stâng 

Poziția ghidului cusăturii Firul maiezei inferioare Firul maiezei 
superioare 

  Firul maiezei 
inferioare 

 

 

 
Surfilare în 4 fire 
Pentru toate cusăturile unde este necesară întinderea sau o margine mai lată, cum ar fi 
marginile gâtului, cusăturile laterale, mânecile etc.. 

  
 

   

TENSIUNEA FIRULUI 

   '  

Ambele 1.0~1.5 3 NORM N - 3 3 3 3 

 
 

  
 



 

 

 
Surfilare în 3 fire, larg (și îngust) 
Pentru coaserea a două straturi de țesătură elastică sau acoperirea unui singur strat de țesătură 
subțire până la medie. Utilizați fire mai groase în maieze pentru a crea margini decorative. 
Notă: Folosiți acul drept în schimb pentru o cusătură îngustă. Setările recomandate pentru 
tensiunea firului între paranteze în diagramă. 

  
 

   

TENSIUNEA FIRULUI 

   '  
Stâng 1.0 ~ 1.5 3 NORM N - 3  (-) -  (3) 3  (3) 3  (3) 

 

 

 
Margine îngustă în 3 fire 
Pentru coaserea a două straturi de țesătură elastică sau surfilarea unui singur strat de țesătură 
subțire. Popular pentru crearea de pliuri decorative. Utilizați fire decorative în maieze și fir 
obișnuit în ac. Utilizați diferite culori în maieze pentru a obține un efect interesant. 
Notă: Nu este recomandat pentru țesăturile cu grosime mare. 

  
 

   

TENSIUNEA FIRULUI 

     
Drept 1.0 R NORM R - - 4 1~3 3 

 
 

 

Margine rulată în  3 fire 
Pentru tivirea țesăturilor subțiri. Oferă un finisaj frumos pe eșarfe mătăsoase, volane de pernă 
și șervețele. Pentru o margine frumoasă rulată, înfilați maiezele cu un fir decorativ ușor, cum ar 
fi raionul cu greutate 40, pentru o margine frumoasă din satin și acul și maieza inferioară cu fir 
normal subțire. 
Notă: Nu este recomandat pentru țesăturile cu grosime mare. 

  
 

   

TENSIUNEA FIRULUI 

   '  
Drept 1.0 R TIGHT R - - 3~4 1~3 3 

 
 
 
 
 



 

Margine picou în 3 fire 
Lungimea crescută a cusăturii va forma o margine picou pe materialul dvs. Această margine 
este un mod frumos de a crea un finisaj decorativ la rochii de mireasă sau de domnișoară de 
onoare. 

  
 

   

TENSIUNEA FIRULUI 

   '  
Drept 

1.0 3-4 TIGHT R - - 2-4 3 3-4 

 
 

 

Cusătură flatlock în 3 fire, largă (și îngustă) 
Pentru coaserea țesăturilor împreună cu un efect decorativ, fie pe partea cusăturii flatlock, fie 
pe partea cusăturii tip scară. Creați efecte variabile prin înfilarea maiezelor cu fir decorativ, 
cum ar fi raionul cu greutate 40. 
Notă: Folosiți acul drept în schimb pentru o cusătură îngustă. Setările recomandate pentru 
tensiunea firului între paranteze în diagramă. 

  
 

   

TENSIUNEA FIRULUI 

   '  
Stâng 1.0 3~4 NORM N - 0-2 (-) - (0) 0 (0) 8-9 (3-7) 

 

 

Cusătură de surfilare elastică în 3 fire 
Pentru coaserea țesăturilor extra elastice. Adăugați o elasticitate suplimentară utilizând un fir 
de tip elastic în maieza inferioară. Schimbați tensiunea firului în consecință. 
Notă: Nu este recomandat pentru țesăturile cu greutate mare. 

  
 

   

TENSIUNEA FIRULUI 

   '  

Ambele 1.0 2-3 NORM N Da 3 2 - 1-2 

 
 

 

Suprapunere în 2 fire, largă (și îngustă) 
Pentru acoperirea unui singur strat de țesături subțiri până la grosime medie (este necesar un 
convertor de surfilare cu 2 fire). 
Notă: Folosiți acul drept în schimb pentru o cusătură îngustă. Setările recomandate pentru 
tensiunea firului între paranteze în diagramă. 

  
 

   

TENSIUNEA FIRULUI 

   '  



Stâng 1.0 2~3 NORM N Da 0 (-) - (0) - (-) 9 (9) 

 

 

Cusătură de surfilare înfășurată în 2 fire, largă (și îngustă) 
Oferă un finisaj frumos țesăturilor subțiri (este necesar un convertor de surfilare cu 2 fire). 
Notă: Folosiți acul drept în schimb pentru o cusătură îngustă. Lățimea de tăiere recomandată și 
setările de tensiune a firului între paranteze în diagramă 

  
 

   

TENSIUNEA FIRULUI 

   '  
Stâng 1.0 2~3 NORM N Da 4~6 (-) - (5~7) - (-) 1-3 (4~6) 

 
 

 

Margine rulată în 2 fire 
Pentru tivirea țesăturilor subțiri. Oferă un finisaj frumos pe eșarfe mătăsoase, volane de pernă 
și șervețele. Înfilați maieza cu un fir decorativ subțire, cum ar fi raionul de 40 pentru o margine 
frumoasă din satin (este necesar un convertor de surfilare cu 2 fire). 
Notă: Nu este recomandat pentru țesăturile cu grosime mare. 

  
 

   

TENSIUNEA FIRULUI 

   '  

Drept 1.0 R NORM R Da - 5 - (4~6) 

 

 

Cusătură flatlock în 2 fire 
Pentru cusut țesături elastice cu un efect decorativ, fie pe partea cusăturii flatlock, fie pe 
partea cusăturii tip scară. Creați efecte diferite prin înfilarea maiezelor cu fir decorativ. (Este 
necesar un convertor de surfilare cu 2 fire) 

  
 

   

TENSIUNEA FIRULUI 

   '  

Stâng 1.0 3-4 NORM N Da 0-1 - - 6-9 

 
 
 
 
 
 
 



Începerea coaserii 
Când mașina este complet înfilată, închideți capacul frontal și  
aduceți toate firele peste placa de cusătură și ușor spre stânga 
sub piciorușul presor. 
Asigurați-vă că dispozitivul cuțitului superior se deplasează 
corect față de cuțitul staționar rotind încet volanul spre dvs.. 
Dacă lama cuțitului superior nu se mișcă corect, verificați dacă 
există țesături sau fire reziduale lipite între lame. 
Țineți firele și aplicați o ușoară tensiune. 
Învârtiți roata de mână spre dvs. 2 sau 3 rotiri complete pentru 
a începe să creați un lanț de fire. Verificați dacă toate firele se 
învârt în jurul ghidului de cusătură al plăcii cusăturii. Dacă firele 
nu se înfășoară în jurul ghidului, asigurați-vă că fiecare fir este 
înfilat corect. 
A. Continuați să țineți lanțul de fir în timp ce apăsați pedala. 
Coaseți până când lanțul are o lungime de 2 "-3" (5-8cm). 
Așezați țesătura sub partea din față a piciorușului presor și 
coaseți o probă de test. Ghidați țesătura ușor cu mâna stângă 
în timp ce coaseți. Nu trageți țesătura, deoarece aceasta poate 
devia acul, provocând ruperea acestuia. 
B. Când ajungeți la capătul țesăturii, continuați să coaseți în 
timp ce trageți țesătura finită ușor înapoi și în stânga. Aceasta 
se numește înlănțuire. Împiedică desfacerea firelor și se 
pregătește pentru următoarea cusătură. 
C. Tăiați firele cu cuțitul de fire așa cum este ilustrat, lăsând un 
lanț de fire cu o lungime de aproximativ 2 "-3" (5-8cm) la 
capătul țesăturii. 
Plasarea boldului (D) 
Introduceți bolduri drepte în stânga piciorușului presor. 
boldurile vor fi ușor de îndepărtat și sunt departe de cuțite. 

 Coaserea peste bolduri va deteriora și ar putea distruge 
marginea cuțitelor. 
 
Utilizarea liniilor de ghidare 
Liniile de ghidare din partea superioară a capacului frontal vă 
ajută să poziționați țesătura în timp ce coaseți. Numerele / 
liniile indică distanța de la poziția acului drept în inci. 
 
Lățimea de tăiere între poziția acului drept și cuțitul superior 
atunci când se află în poziția standard este de 3,5 mm. 
 
 
 

 



Asigurarea lanțului de fire 
 
Legarea unui nod (A) 
Pentru a evita ca lanțul de fire să nu se desprindă, separați și 
legați capetele firului împreună. 
Folosirea unui ac de cusut (B) 
1. Infilați lanțul într-un ac de cusut manual cu ochi mare. 
2. Introduceți acul în capătul cusăturii și trageți lanțul în 
cusătură pentru a fixa firele. 
 
Utilizarea mașinii la începutul unei cusături (C) 
1. Înainte de a pune țesătura în mașină, coaseți un lanț de 
fire de aproximativ 2 "-3" (5-8cm) lungime. 
2. Așezați materialul în fața piciorușului presor. Coaseți 
câteva cusături și opriți-vă. 
3. Ridicați piciorușul presor și aduceți lanțul firului spre 
stânga în jurul și sub piciorușul presor. 
4. Așezați lanțul de fir între piciorușul presor și cuțitul 
superior, ținându-l în poziție în timp ce coborâți piciorușul 
presor pentru a coase. 
5. După ce ați cusut aproximativ 1 "(2,5 cm), mutați lanțul 
spre dreapta și sub cuțitul superior, tăind lanțul în timp ce 
coaseți. 
 
Utilizarea mașinii la terminarea unei cusături (D) 
1. Realizați o cusătură dincolo de capătul cusăturii. 
2. Ridicați acul și piciorușul presor și trageți ușor firele de pe 
ghidul cusăturii. 
3. Întoarceți țesătura astfel încât partea de pe dos să fie 
ridicată. 
4. Plasați aproximativ 1 "(2,5 cm) peste cusătură și teșiți 
țesătura. 
 
Tăierea cusăturilor  
Tăiați firul superior al maiezei cu un dispozitiv de decupare a 
cusăturilor (nu este inclus cu mașina) pentru a tăia cusăturile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Încrețirea folosind avansul diferențial 
Avansul diferențial poate fi utilizat pentru a încreți țesături 
ușoare. Folosiți-l pentru mâneci, pentru a face volane și multe 
altele. 
Setați avansul diferențial între 1,5 și 2 pentru a obține cel mai 
bun efect de încrețire pentru proiectul dvs. Întotdeauna testați 
mai întâi cusutul pe o bucată de material textil. Vedeți 
secțiunea „Reglarea avansului diferențial”, pagina 25, pentru a 
afla cum să reglați avansul diferențial. 
Coaserea marginii rulate 
Cusătura pentru margine rulată este potrivită pentru țesăturile 
subțiri, cum ar fi voile, organza, crep, etc. Marginea rulată se 
realizează prin ajustarea tensiunii firului pentru a face 
marginea țesăturii să se ruleze sub țesătură în timp ce se 
surfilează. 
Reglați tensiunea firului pentru a modifica gradul de rulare. 
Pentru a coase marginea rulată, trebuie să setați maneta 
ghidului cusăturii pe „R”. 
Sfat: pentru o margine rulată frumoasă, înfilați maieza 
superioară cu un fir decorativ și acul și bucla inferioară cu fir 
normal subțire. 
Margine rulată în 2 fire (A) 
1. Cuplați convertorul de surfilare cu 2 fire (consultați pagina 
11). 
2. Folosiți firul acului drept și firul inferior al maiezei. 
3. Mutați maneta ghidului cusăturii pe „R”. 
4. Setați cadranul de lungime a cusăturii la „R” pentru o 
cusătură fină. 
5. Setați tensiunea firului conform tabelului de cusături de la 
pagina 31. 
6. Realizați un lanț de fire și testați cusutul pe un eșantion de 
material înainte de a coase proiectul. Țineți lanțul de fir în timp 
ce începeți să coaseți pentru a nu-l ondula în cusătură. 
Margine rulată în 3 fire (B) / Margine îngustă (C) 
O variantă a cusăturii de margine rulate (B) este marginea 
îngustă (C). Poate fi obținută reglând tensiunea firului în 
conformitate cu tabelul de cusături de la pagina 29. 
1. Folosiți firul acului drept și firele maiezei superioare și 
inferioare. 
2. Mutați maneta ghidului cusăturii pe „R”. 
3. Setați cadranul de lungime a cusăturii la „3-2” pentru o 
cusătură fină. 
4. Setați tensiunea firului conform tabelului de cusături de la 
paginile 29. 

 



5. Realizați un lanț de fire și testați cusutul pe un eșantion de 
material înainte de a coase proiectul. Țineți lanțul de fir în timp 
ce începeți să coaseți pentru a nu-l ondula în cusătură. 
Cusătura flatlock 
O cusătură flatlock (A) se realizează prin reglarea tensiunii 
cusăturii de surfilare cu 3 fire, realizând cusătura și trăgând 
țesăturile în afară pentru a aplatiza cusătura. Tensiunile trebuie 
reglate corect pentru ca țesătura să se aplatizeze corect. 
O cusătură flatlock poate fi folosită atât ca o cusătură de 
construcție decorativă, cosând două piese împreună (flatlock 
standard), fie pentru decorarea numai pe o singură bucată de 
țesătură (flatlock decorativă). 
Există două moduri de a realiza cusătura flatlock. Fie cu părțile 
de dos ale țesăturii îmbinate împreună pentru a crea un aspect 
decorativ, fie cu părțile de față îmbinate împreună, pentru a 
crea o cusătură tip scară. 
Cusătura flatlock standard, lată (B) 
1. Folosiți acul stâng. 
2. Înfilați maieza inferioară și superioară și acul stâng. 
3. Setați tensiunea firului conform tabelului de cusături de la 
pagina 30. 
4. Așezați părțile de dos ale celor două bucăți de țesătură 
împreună pentru a realiza o cusătură decorativă pe partea de 
față a proiectului. 
5. Realizați cusătura, tăind excesul de țesătură. Firul acului va 
forma un V pe partea inferioară a țesăturii. Firul inferior al 
maiezei se va trage într-o linie dreaptă la marginea țesăturii. 
6. Desfășurați țesătura și trageți de părțile opuse ale cusăturii 
pentru a aplatiza cusăturile. 
Cusătura flatlock decorativă, lată (C) 
1. Așezați cuțitul superior în poziția nefuncțională. Țesătura nu 
trebuie tăiată pe această cusătură. 
2. Urmați pașii 1-3 de mai sus. 
3. Îndoiți piesa de țesătură, cu părțile de dos împreună, pentru 
a realiza o cusătură decorativă pe partea de față a proiectului. 
4. Poziționați materialul astfel încât cusătura să fie realizată cu 
o parte a cusăturii care se extinde dincolo de  material. 
5. Desfaceți țesătura și trageți de laturile opuse ale cusăturii 
pentru a se aplatiza. 
Sfat: firul superior al maiezei este firul proeminent în cusătura 
de fixare. Așezați un fir decorativ în maieza superioară și fire 
obișnuite în maieza inferioară și ac. 
Cusătura tip scară (D) 
O cusătură tip scară este o cusătură flatwork, dar cusută cu 

 



părțile de față ale țesăturii îmbinate împreună. Firul acului va fi 
firul proeminent care creează scara. 
 
Coaserea colțurilor 
 
Colțuri exterioare 
Tăiați trei dintre colțuri aproximativ 1 ¼”(3cm) așa cum este 
ilustrat (A). Începeți să coaseți de la colțul care nu este tăiat. 
Când ajungeți într-un colț, opriți mașina. Ridicați acul și 
piciorușul presor. Scoateți firele de pe ghidul cusăturii. 
Întoarceți țesătura și aliniați linia de tăiere cu cuțitul superior 
(B). 
Coborâți dispozitivul de ridicare al piciorușului presor. 
Continuați să coaseți de unde s-au terminat cusăturile 
anterioare ale colțului. 
 
 
 
 
 
Colțuri interioare 
Tăiați colțul interior așa cum este ilustrat (A). Coaseți și opriți-
vă la aproximativ 1 ¼ "(3 cm) înainte de colțul interior. 
Întoarceți țesătura astfel încât liniile de tăiere să fie drepte (B). 
Continuați să coaseți. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÎNTREȚINEREA MAȘINII 
O mașină de surfilat necesită o întreținere mai frecventă decât o mașină de cusut convențională 
din două motive: 
• O mulțime de scame se produc atunci când cuțitele taie materialul. 
• O mașină de surfilare rulează la o viteză foarte mare și trebuie lubrifiată frecvent pentru a gresa 
piesele funcționale interne. 
 
 
Depozitare 
Când mașina nu este utilizată, asigurați-vă că o țineți deconectată. Depozitați mașina, astfel încât 
să nu fie expusă la lumina directă a soarelui sau umiditate. 
 
Service 
Dacă aveți întrebări legate de service și / sau funcționare, contactați departamentul nostru de 
asistență pentru clienți. 
 
Curățarea zonei de tăiere superioară 

 Opriți întrerupătorul principal și deconectați 
mașina. Deschideți capacul frontal. 
Cu o mișcare de periere înainte, utilizați peria de 
scame pentru a îndepărta orice scame. 
Notă: Puteți folosi un aspirator pentru a curăța zona 
superioară a cuțitului sau dinții de avans. 
 
Curățarea dinților de alimentare 

Opriți întrerupătorul principal și deconectați 
mașina. 
Dezactivați ghidul cusăturii setându-l în poziția „R” 
(A). 
Deschideți capacele laterale și frontale. 
Scoateți acul (acele) și piciorușul presor. 
Scoateți șurubul de fixare (B) cu șurubelnița mare. 
Scoateți placa acului. 
Utilizați peria de scame pentru a îndepărta orice 
scame din jurul dinților de avans (C). 
Așezați placa de cusătură peste dinții de avans, 
asigurându-vă că marginea plăcii de cusătură este 
introdusă sub marginea capacului (E). Gaura din placa 
de cusătură (F) trebuie să se alinieze cu butonul de pe 
mașină (G). 
Înlocuiți și strângeți șurubul de fixare. 
Atașați acul (acele) și piciorușul presor. 
Închideți capacele laterale și frontale.  



Curățarea tubului dispozitivului de înfilare a maiezei  

 Opriți întrerupătorul principal și deconectați mașina. 
Utilizați firul de înfilare a maiezei pentru a curăța tubul 
dispozitivului de înfilare a maiezei. 
Setați comutatorul Înfilare / Cusut în poziția „Înfilare” (A) 
rotindu-l spre dreapta. 
Învârtiți roata de mână încet către dvs. până când semnul 
de pe roată se potrivește cu semnul de pe capac (B). 
Roata de mână se va bloca în poziția de înfilare cu un clic. 
 
Luați firul de înfilare a maiezei și împingeți capătul drept 
(nu capătul cu buclă) prin orificiul dispozitivului de 
înfilare a maiezei până când acesta iese din orificiul 
vârfului maiezei (C). 
Folosiți un fir de 60 cu o lungime de aproximativ 24 
"(60cm) pentru a curăța conductele dispozitivului de 
înfilare a maiezei. Treceți firul prin bucla firului de înfilare 
a maiezei până când bucla este la jumătatea firului (D). 
Trageți cu grijă capătul firului de înfilare a maiezei până 
când firul iese din orificiul vârfului buclei. 
Trageți firul până când a trecut complet prin tubul 
dispozitivului de înfilare. 
Repetați procedura de mai sus de 2-3 ori. 
 
Cu mașina fără fir inserat, ridicați și coborâți maneta 
dispozitivului de înfilare a maiezei de 4-5 ori pentru a 
curăța restul de scame (E). 
Setați comutatorul Înfilare / Cusut în poziția „Cusut” (F). 
Închideți capacul frontal. 
Notă: 
• Curățați tubul dispozitivului de înfilare a maiezei  o 
dată la 10 ore de utilizare sau atunci când dispozitivul 
de  înfilare a maiezei nu funcționează bine. 
• Puteți utiliza, de asemenea, un desprăfuitor cu aer 
comprimat sau o suflantă de praf pentru a curăța tubul 
dispozitivului de înfilare a maiezei . 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lubrifierea mașinii 
 

 Opriți întrerupătorul principal și deconectați 
mașina. 
Pentru a menține mașina în stare de funcționare  lină și 
liniștită, piesele mobile, arătate în imagine, trebuie să 
fie lubrifiate des. Vă recomandăm să lubrifiați o dată pe 
săptămână pentru utilizarea normală sau o dată la 10 
ore de utilizare continuă. 
 
Folosiți ulei pentru mașină de cusut. Nu folosiți alt ulei, 
deoarece ar putea deteriora mașina. 
 
Cu mașina fără fir inserat, așezați o bucată de țesătură 
sub piciorușul presor și rulați mașina timp de câteva 
minute. 
 
Ștergeți suprafața mașinii pentru a îndepărta excesul de 
ulei înainte de a coase. 
 

 Atenție la ungere 
Nu injectați niciodată ulei în orificiile dispozitivului de 
înfilare a maiezei, în vârful maiezei superioare sau în 
vârful maiezei inferioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Înlocuirea cuțitului superior 
 

Opriți întrerupătorul principal și deconectați 
mașina. 
 
Cuțitul superior trebuie schimbat atunci când devine 
teșit. Schimbați-l urmând instrucțiunile de mai jos. 
Dacă aveți dificultăți, chemați un tehnician de service 
pentru a face ajustările necesare. 
• Deschideți capacul frontal. 
• Așezați cuțitul superior în poziția sa cea mai înaltă. 
• Slăbiți șurubul de fixare a cuțitului superior (A) cu 
cheia dublă (utilizați capătul mic) și scoateți cuțitul 
superior (B). 
• Așezați un nou cuțit superior în suportul cuțitului 
superior (C) 
• Strângeți parțial șurubul de reglare al cuțitului 
superior (A). 
• Așezați cuțitul superior în poziția sa cea mai joasă. 
• Reglați poziția cuțitului superior până când 
marginea frontală a cuțitului superior este cu 
aproximativ 1-1,2 mm mai joasă decât muchia de 
tăiere a cuțitului staționar (D). 
• Strângeți complet șurubul de reglare a cuțitului 
superior (A). 
 
 
 
 
Depanare 
 
Mașina nu funcționează 
Cauză posibilă: aparatul nu este conectat corect la sursa de alimentare. 
Soluție: Verificați dacă aparatul a fost conectat corect la sursa de alimentare (pagina 7). 
Cauză posibilă: Dispozitivul de siguranță este activat. 
Soluție: Închideți capacele deschise (pagina 8). 
 
Materialul nu avansează bine 
Cauză posibilă: Lungimea cusăturii este setată prea mică pentru materialul care este cusut. 
Soluție: Măriți setarea lungimii cusăturii (pagina 26). 
Cauză posibilă: Avansul diferențial nu este setat în poziția corectă pentru materialul care este 
cusut. 
Soluție: Reglați avansul diferențial (pagina 25). 

 



Cauză posibilă: Presiunea piciorușului presor nu este setată corect pentru materialul cusut. 
Soluție: Reglați presiunea piciorușului presor (pagina 25). 
 
Fasonare neregulată 
Cauză posibilă: Cuțitul superior nu este în poziția corectă. 
Soluție: Verificați alinierea cuțitelor (pagina 40). 
Cauză posibilă: Cuțitul este deteriorat sau uzat. 
Soluție: Înlocuiți cuțitul superior (pagina 40). 
 
Țesătura se încrețește 
Cauză posibilă: tensiunile firului sunt setate prea strâns. 
Soluție: Slăbiți tensiunile firului (pagina 27). 
Cauză posibilă: firul nu se desfășoară lin de pe bobina de fir. 
Soluție: Verificați bobina de fir pentru a vă asigura că firul nu se agață. 
Cauză posibilă: utilizarea firului de calitate slabă sau cu filament neuniform. 
Soluție: utilizați fir de bună calitate cu un filament neted și uniform. 
Cauză posibilă: lungimea cusăturii este setată prea scurt. 
Soluție: Reglați lungimea cusăturii la o setare mai mare (pagina 26). 
Cauză posibilă: Avansul diferențial nu este setat în poziția corectă pentru materialul care este 
cusut. 
Soluție: Reglați avansul diferențial (pagina 25). 
 
Ruperea acului 
Cauză posibilă: Este posibil ca acul să nu fie așezat corespunzător în clema acului. 
Soluție: Introduceți acul astfel încât să fie inserat până la capăt în clema acului, apoi strângeți 
bine șurubul (pagina 10). 
Cauză posibilă: Tragerea manuală a țesăturii din spatele piciorușului presor în timp ce coaseți, 
ceea ce face ca acul să devieze. 
Soluție: Abțineți-vă de a trage manual materialul; lăsați dinții de avans să tragă materialul sub 
piciorușul presor 
Cauză posibilă: Este posibil ca acul să nu aibă dimensiunea corectă pentru țesătura cusută. 
Soluție: Utilizați o dimensiune a acului compatibilă cu materialul (pagina 12). 
 
Ruperea firului 
Cauză posibilă: Este posibil ca firul să nu fie inserat corect în mașină. 
Soluție: Verificați dacă firul este introdus corect în mașină, așa cum se arată în manualul mașinii 
(pagina 14-23). 
Cauză posibilă: firul nu se desfășoară lin de pe bobina de fir. 
Soluție: Verificați bobina de fir pentru a vă asigura că firul nu se agață. 
Cauză posibilă: Acul (acele) poate avea vârful îndoit, teșit sau rupt. 
Soluție: Înlocuiți acul (acele) (pagina 10). 
Cauză posibilă: Acul este introdus incorect 
Soluție: Introduceți acul corect (pagina 10). 
Cauză posibilă: utilizarea firului de calitate slabă sau cu filament neuniform. 



Soluție: utilizați fir de bună calitate cu un filament neted și uniform. 
Cauză posibilă: Tensiunea firului este prea strânsă. 
Soluție: Slăbiți tensiunea firului (pagina 27). 
Cauză posibilă: firul este prins într-unul dintre ghidajele firului. 
Soluție: Verificați calea de înfilare pentru a vă asigura că toate firele avansează fără probleme. 
 
Cusături sărite 
Cauză posibilă: Acul (acele) poate avea vârful îndoit, teșit sau rupt. 
Soluție: Înlocuiți acul (acele) (pagina 10). 
Cauză posibilă: Este posibil ca acul să nu fie așezat corespunzător în clema acului. 
Soluție: Introduceți acul astfel încât să fie introdus până la capăt în clema acului, apoi strângeți 
bine șurubul (pagina 10). 
Cauză posibilă: Este posibil ca acul să nu aibă dimensiunea corectă pentru țesătura cusută. 
Soluție: Utilizați o dimensiune a acului compatibilă cu materialul (pagina 12). 
Cauză posibilă: Este posibil ca mașina să nu fie înfilată corect. 
Soluție: Verificați dacă mașina este înfilată corect, așa cum se arată în manualul mașinii (pagina 
14-23). 
Cauză posibilă: utilizarea firului de calitate slabă sau cu filament neuniform. 
Soluție: utilizați fir de bună calitate cu un filament neted și uniform. 
 
Cusături neregulate 
Cauză posibilă: cusăturile nu sunt echilibrate. 
Soluție: Reglați tensiunile firului și eventual lățimea de tăiere (paginile 26, 27) 
Cauză posibilă: firul nu se desfășoară lin de pe bobina de fir. 
Soluție: Verificați bobina de fir pentru a vă asigura că firul nu se prinde. 
Cauză posibilă: Este posibil ca mașina să nu fie înfilată corect sau firele să fie inserate în 
secvența incorectă. 
Soluție: Verificați dacă mașina este înfilată în ordinea corectă, așa cum se arată în manualul 
mașinii (pagina 12) 
 
Blocaje de țesături 
Cauză posibilă: Cuțitele pentru țesături superioare și inferioare nu sunt în poziția corectă. 
Soluție: Verificați alinierea cuțitelor (pagina 26). 
Cauză posibilă: firul nu se desfășoară lin de pe bobina de fir. 
Soluție: Verificați bobina de fir pentru a vă asigura că firul nu se prinde. 
Cauză posibilă: grosimea prea mare a țesăturii. 
Soluție: comprimați straturile groase cu mașina de cusut convențională înainte de a coase pe 
mașina de surfilat. 
 
Dispozitivul de inserare a firului în maieză nu funcționează 
Cauză posibilă: Comutatorul de înfilat / cusut nu este setat în poziția „Înfilare”. 
Soluție: Setați comutatorul de înfilare / cusut în poziția de înfilare (paginile 15, 17). 
Cauză posibilă: Pârghia de selectare a maiezei nu este setată corect. 
Soluție: Asigurați-vă că pârghia de selectare a maiezei este îndreptată către maieza corectă 



(paginile 15, 17). 
Cauză posibilă: firul nu este introdus corect în orificiul de înfilare a maiezei. 
Soluție: Introduceți cel puțin 2 cm de fir în orificiul maiezei (pagina 15, 17). 
Cauză posibilă: firul nu este suficient de lung. 
Soluție: Scoateți aproximativ 12 "(30 cm) de fir înainte de a-l introduce în orificiul de înfilare a 
maiezei (pagina 15,17). 
Cauză posibilă: firul este încurcat, umed sau sfâșiat. 
Soluție: Tăiați capătul firului. 
Cauză posibilă: scame se acumulează în tubul de înfilare a maiezei. 
Soluție: Curățați tubul de înfilare a maiezei (pagina 38). 
 
Dispozitivul de înfilare a acului nu funcționează 
Cauză posibilă: Marcajul de pe capacul lateral nu este aliniat cu marcajul de pe roată. 
Soluție: Setați roata în poziția de înfilare (pagina 8, 15,17). 
Cauză posibilă: comutatorul pentru înfilarea acului nu este setat corect. 
Soluție: Setați comutatorul pentru înfilarea acului pe „R” când înfilați acul drept și pe „L” când 
înfilați acul stâng (pagina 24). 
Cauză posibilă: Dispozitivul de înfilare a acului nu este utilizat corect. 
Soluție: Consultați pagina 24 pentru instrucțiuni despre utilizarea dispozitivului de înfilare a 
acului. 
 
Specificații   

Viteza de cusut 
Maxim 1300 rpm 
Număr de ace / Ace 
1-2 de tip HAxlSP, dimensiune: # 11-14 
Lungimea cusăturii 
1-5 mm 
Lățimea cusăturii 
3,3-7,5 mm 

Numărul de fire 
2, 3, 4 
Raport avans diferențial  
0,5-2,0 
Tipul de lampă 
Lumina LED 
Cursa barei acului 
26,5 mm 

Dimensiunile mașinii 
Lățime: 351 mm  
Adâncime: 284 mm  
Înălțime: 299 mm 
Ridicarea piciorușului presor 
5-7 mm 
Greutate 
7,8 kg 

 


