„INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND
SIGURANŢA”
„ Atunci când utilizaţi un aparat electric, trebuie să respectaţi întotdeauna o serie de măsuri fundamentale de precauţie,
printre care se numără următoarele.”
„ Citiţi toate instrucţiunile înaintea utilizării acestei maşini de cusut.”

„PERICOL -

Pentru a reduce riscul de şocuri electrice:”
1. „Această maşină de cusut nu trebuie lăsată niciodată nesupravegheată atunci când este conectată. Deconectaţi
întotdeauna maşina de cusut de la priza electrică imediat după utilizare şi înainte de a o curăţa.”

„PERICOL -

Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, şocuri electrice sau vătămare a persoanelor: ”
1. „Nu permiteţi utilizarea maşinii ca jucărie. Este necesară o atenţie deosebită atunci când această maşină de cusut
este utilizată de către copii sau în apropierea acestora.”
2. „Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse ori fără experienţa şi cunoştinţele necesare, cu excepţia cazului în care acestea sunt supravegheate de către
sau au primit instrucţiuni cu privire la utilizarea aparatului din partea persoanei responsabile cu siguranţa lor.”
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu maşina.
3. „Utilizaţi această maşină de cusut numai în scopul destinat, conform descrierii din acest manual. Utilizaţi numai
accesoriile recomandate de către producător, conform conţinutului acestui manual.”
4. „Nu folosiţi niciodată această maşină de cusut dacă are un cablu sau un ştecher deteriorat, dacă nu funcţionează
corespunzător, dacă a fost scăpată pe jos ori deteriorată sau scăpată în apă. Returnaţi maşina de cusut celui mai
apropiat dealer autorizat sau centru de service, pentru verificare, reparaţie, reglare electrică ori mecanică.”
5. „În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către
serviciul post-vânzare ori de către o persoană calificată în mod similar, pentru a preveni orice risc.”
6. „Nu folosiţi niciodată maşina de cusut dacă aceasta are vreunul dintre orificiile de aerisire blocat. Păstraţi orificiile de
ventilaţie ale maşinii de cusut şi pedala de comandă fără acumulări de scame, praf şi ţesături libere.”
7. „Nu lăsaţi să cadă şi nu introduceţi niciodată un obiect în vreun orificiu.”
8. „Numai pentru utilizare în interior.”
9. „Nu folosiţi maşina în spaţii unde sunt utilizaţi aerosoli (pulverizatoare) sau în care este administrat oxigen.”
10. „Pentru deconectare, rotiţi comutatorul în poziţia de oprire („0“), apoi scoateţi ştecherul din priză.”
11. „Opriţi sau scoateţi din priză maşina atunci când o lăsaţi nesupravegheată. Scoateţi-o din priză înainte de a efectua
operaţiuni de întreţinere sau de înlocuire a lămpilor.”
12. „Nu deconectaţi maşina trăgând de cablu. Pentru deconectare, apucaţi de ştecher, nu de cablu.”
13. „Ţineţi degetele departe de toate părţile mobile. Este necesară o atenţie specială în jurul acului maşinii de cusut.”
14. „Nu folosiţi niciodată maşina dacă placa de racord este deteriorată, deoarece acest lucru poate determina acul să se
rupă.”
15. „Nu folosiţi ace îndoite.”
16. „Nu trageţi şi nu împingeţi materialul în timp ce împungeţi cu acul. Acest lucru poate îndoi acul determinându-l să se
rupă.”
17. „Opriţi maşina de cusut („0”) atunci când efectuaţi reglaje în zona acului, precum înfilarea acului, schimbarea acului,
înfilarea bobinei sau schimbarea picioruşului presor etc.”
18. „Deconectaţi întotdeauna maşina de cusut de la priza electrică atunci când scoateţi capacele, atunci când o lubrifiaţi
sau când realizaţi orice alte reglaje de service menţionate în manualul de instrucţiuni.”
19. “Pentru a evita şocurile electrice, nu aşezaţi niciodată maşina, nici cablul ori ştecherul de alimentare în apă sau alte
lichide.”
20. „Puterea maximă a lămpii cu LED este de 0,25 W, tensiunea maximă este de 5 V CC; dacă lampa cu LED este
defectă, nu trebuie să folosiţi produsul, ci trebuie să-l trimiteţi imediat producătorului ori agentului de service pentru a
fi reparat sau înlocuit.”
21. „Acordaţi atenţie următoarelor aspecte pentru a evita rănirile:
- Scoateţi din priză pedala de comandă a maşinii atunci când o lăsaţi nesupravegheată.
- Scoateţi din priză pedala de comandă a maşinii înainte de a efectua operaţiuni de mentenanţă.
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„ATENŢIE -

Părţi mobile - Pentru a reduce riscul de
răniri, opriţi şi scoateţi din priză maşina înaintea operaţiunilor de
service.
Închideţi capacul înainte de a folosi maşina.”
Nu utilizaţi maşina de cusut sub lumina directă a soarelui, în
apropierea unei surse de căldură precum o plită, un fier de călcat, o
lumânare sau orice alte obiecte fierbinţi şi nici în spaţii unde
temperatura este ridicată.
În caz contrar, temperatura din interiorul maşinii de cusut va creşte
şi/sau vinilul cablului de alimentare se poate deteriora, cauzând
incendii sau un şoc electric.

„PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI”
„Acest produs este destinat uzului casnic sau unui scop echivalent.”

PEDALĂ DE COMANDĂ (numai în SUA şi
Canada)
Utilizaţi Modelul KD-1902 împreună cu această maşină de cusut.

ATENŢIE - ŞTECHERE POLARIZATE (numai
în SUA şi Canada)
Această maşină are un ştecher polarizat (o lamă este mai lată
decât cealaltă). Pentru a reduce riscul de şocuri electrice, acest
ştecher este menit a se potrivi numai într-un anume fel într-o priză
polarizată. Dacă ştecherul nu se potriveşte complet în priză,
inversaţi-l. Dacă tot nu se potriveşte, contactaţi un tehnician calificat
pentru a instala priza corespunzătoare. Nu modificaţi în niciun fel
ştecherul.

Acest aparat este conform cu Directiva CEE
2004/108/CE
privind
compatibilitatea
electromagnetică.
ELIMINARE:
Acest echipament este marcat cu simbolul de
reciclare. Nu eliminaţi acest produs ca deşeu
municipal neselectat. Colectarea acestui tip de
deşeuri trebuie realizată separat pentru că
necesită un tratament special. (numai în Uniunea
Europeană)

CUPRINS
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Accesorii ......................................................................................
Pivoturile mosoarelor ..................................................................
Înfăşurarea bobinei ........................................................ ………...
Înfilarea firului bobinei ..................................................................
Înfilarea firului superior ................................................................
Utilizarea dispozitivului de înfilare automată a acului .................
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Coaserea unui material greu ..................................................
Reglarea tensiunii firului pentru cusătura dreaptă ..................
Tabel cu informaţii referitoare la ac, fir şi material ..................
Schimbarea acului ..................................................................
Coaserea în zigzag, Cusătura satinată .......................................
Zigzagul în trei puncte .................................................................
Cusătura oarbă ...........................................................................
Îmbinarea ....................................................................................
Cusătura în formă de cochilie ......................................................
Cusăturile elastice .......................................................................
Cusătura dreaptă triplă, Cusătura ric-rac, Cusătura în formă
de pană ..................................................................................
Cusătura overlock, Cusătura în formă de os de hering .........
Modele de broderie decorativă ....................................................
Coaserea butonierei ....................................................................
Procedură ...............................................................................
Reglarea lungimii (densităţii) cusăturii ....................................
Întreţinerea maşinii dumneavoastră .............................................
Curăţarea graiferelor de antrenare şi a zonei suveicii ............
Curăţarea maşinii de cusut şi a pedalei de comandă ............
Tabel de verificare în caz de probleme în funcţionare .................
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Dimensiuni: 398 mm × 198 mm × 280 mm
Greutatea echipamentului: 5,9 kg
Tensiune nominală: 120 V, 220 - 230 V ~
Frecvenţă nominală: 50 / 60 Hz
Consum de putere nominal: 60 W
Temperatură ambientală de utilizare: Temperatură normală
Nivelul acustic al zgomotului: mai puţin de 72db(A)
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IDENTIFICAREA COMPONENTELOR MAŞINII
1. Disc de tensionare a bobinatorului
2. Ghidaj de fir
3. Dispozitiv de ridicare a firului
4. Capac frontal
5. Ghidaj de fir
6. Dispozitiv de tăiere a firului
7. Suport accesorii (Cutia accesoriilor)
8. Bobinator
9. Dispozitiv de reglare a înfăşurării bobinei
10. Pivot mosor
11. Roată de mână
12. Disc de reglare a lungimii cusăturii
13. Comutator de alimentare
14. Fişă de conectare
15. Manetă
16. Levier pentru picioruşul presor
17. Plăcuţă de identificare
18. Dispozitiv de înfilare automată a acului
19. Ghidaj de fir al dispozitivului de înfilare a acului
20. Ghidaj de fir
21. Şurub al picioruşului presor
22. Ac
23. Capac al cârligului
24. Bară a acului
25. Levier pentru eliberarea picioruşului presor
26. Şurub al clemei acului
27. Picioruş presor
28. Graifer de antrenare
29. Placă de racord
30. Buton de eliberare a capacului cârligului
31. Pedală de comandă
32. Manual de instrucţiuni
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1. BUTONUL PENTRU TENSIUNEA
FIRULUI SUPERIOR
Micşoraţi sau măriţi tensiunea firului superior
utilizând acest buton. Cu cât numărul este mai
mare, cu atât mai mare este tensiunea.

2. LEVIERUL PENTRU PICIORUŞUL
PRESOR
Există trei poziţii ale picioruşului dumneavoastră
presor.
1. Coborâţi picioruşul pentru a coase.
2. Ridicaţi levierul în poziţia de mijloc pentru a
introduce sau scoate materialul.
3. Ridicaţi-l în poziţia cea mai înaltă pentru a
schimba picioruşul presor sau pentru a scoate un
material gros.

3.
SELECTORUL
CUSĂTURĂ

TIPULUI

DE

Pentru a selecta o cusătură, asiguraţi-vă că acul
se află în afara materialului, în poziţia cea mai
ridicată.

4. LEVIERUL PENTRU CUSĂTURI ÎN
SENS INVERS
Se recomandă începerea şi terminarea tivurilor
cu mai multe cusături în sens invers pentru
întărirea acestora. Atâta timp cât apăsaţi această
manetă în timp ce coaseţi, maşina va continua să
antreneze materialul în sens invers.

5. DISCUL DE REGLARE A LUNGIMII
CUSĂTURII
Lungimea cusăturii poate fi selectată cu uşurinţă
în concordanţă cu grosimea şi tipul materialului.
Modelele de cusături supra (elastice) pot fi
selectate rotind discul în poziţia
fi realizată o reglare fină.

unde poate
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Comutator de
alimentare
Comutator de alimentare

(OPRIT)
Pedală de comandă

MONTAREA MAŞINII DUMNEAVOASTRĂ
Înainte de a utiliza maşina pentru prima dată, ştergeţi
eventualul surplus de ulei de pe suprafaţa plăcii de racord.

PEDALA DE COMANDĂ
Conectaţi ştecherul pedalei de comandă la fişa maşinii (1) şi la
priza de perete (2), conform ilustraţiei.

COMUTATORUL DE ALIMENTARE
Maşina dumneavoastră nu va funcţiona decât atunci când este
activat comutatorul de alimentare. Comutatorul controlează atât
alimentarea, cât şi iluminarea.
Atunci când montaţi maşina sau schimbaţi acele etc., maşina
trebuie oprită şi deconectată de la sursa de alimentare cu
energie.
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(PORNIT)

ACCESORII
1. Picioruş pentru butoniere
2. Bobine
3. Ace
4. Capac al pivotului mosorului
5. Pivot vertical mosor
6. Rondele de pâslă
7. Instrument de desfăcut cusături/Perie
8. Şurubelniţă (mică)
9. Şurubelniţă
10. Capac împotriva prafului

Instrument de desfăcut
cusături/Perie
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Mosor

Mosor

Rondelă de pâslă

Canelură pentru reţinerea
firului

Pivot vertical mosor
Capac al pivotului

Pivot orizontal mosor

PIVOTURILE MOSOARELOR
PIVOT ORIZONTAL PENTRU MOSOR destinat
mosoarelor cu fir normal
Aşezaţi mosorul de aţă pe pivot şi fixaţi-l cu un capac pentru a
asigura o defilare netedă al firului. Dacă pivotul mosorului are o
canelură pentru reţinerea firului, acesta trebuie aşezat la
dreapta.

PIVOT VERTICAL PENTRU MOSOR destinat
mosoarelor cu fir mare
Ataşaţi pivotul mosorului. Aşezaţi rondela de pâslă peste
acesta. Aşezaţi mosorul de aţă pe pivotul respectiv.
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ÎNFĂŞURAREA BOBINEI
1.

Aşezaţi un mosor de aţă pe pivotul pentru mosor.
Fixaţi-l cu capacul mosorului pentru a asigura o defilare
netedă a firului.

2.

Treceţi firul de pe mosor prin ghidajele de fir, conform
ilustraţiei.

3.

Trageţi de capătul firului trecut prin gaura bobinei, conform
ilustraţiei.

4.

Împingeţi bobinatorul în cea mai din stânga poziţie, dacă nu
se află deja acolo. Aşezaţi bobina pe ax cu capătul firului
ieşind din partea superioară a bobinei. Împingeţi
bobinatorul spre dreapta până auziţi un clic. Ţineţi de
capătul firului.

5. Porniţi maşina de cusut. Firul pe care îl ţineţi se va rupe
sau poate fi tăiat cu o foarfecă. Bobina va înceta să se
rotească atunci când este umplută în totalitate. Împingeţi
axul spre stânga pentru a scoate bobina.

10

ÎNFILAREA FIRULUI BOBINEI
1.

Ridicaţi acul în poziţia cea mai înaltă, învârtind roata de
mână către dumneavoastră.

2.

Scoateţi capacul cârligului.

3.

Introduceţi bobina şi asiguraţi-vă că aceasta se roteşte în
sensul invers al acelor de ceasornic.

4.

Trageţi firul prin orificiul (A) şi apoi spre stânga.
Apăsând uşor cu un deget pe partea de sus a bobinei,
trageţi firul prin orificiul (B) până ce auziţi un clic şi lăsaţi
apoi aproximativ 15 cm de fir liber.

5. Reaşezaţi capacul cârligului pe placa de racord.
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ÎNFILAREA FIRULUI SUPERIOR
A.

Ridicaţi levierul picioruşului presor.

B.

Ridicaţi acul în poziţia cea mai înaltă,
învârtind
roata
de
mână
către
dumneavoastră.

C. Înfilaţi urmând paşii 1-5 conform ilustraţiei.
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UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE ÎNFILARE
AUTOMATĂ A ACULUI
Ridicaţi acul în poziţia cea mai înaltă, învârtind roata de mână
către dumneavoastră.
1. Agăţaţi firul de ghidajul pentru fir, conform ilustraţiei.
2. Trageţi în jos levierul, ţinând în acelaşi timp de capătul firului.
3. Acţionaţi levierul până în poziţia maximă.
4. Ghidaţi firul în capătul cu cârlig şi trageţi-l în sus.
5. Repoziţionaţi levierul iar acul va fi înfilat automat.
6. Daţi drumul levierului şi trageţi de fir în direcţia opusă
dumneavoastră.
NOTĂ:
Pentru o înfilare uşoară, este recomandat să montaţi maşina
pentru coasere dreaptă (poziţie centrată) atunci când utilizaţi
dispozitivul de înfilare a acului.
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RIDICAREA FIRULUI BOBINEI
1.

Ridicaţi levierul picioruşului presor.
Ţinând cu mâna stângă firul liber trecut prin ac, învârtiţi o
dată roata de mână către dumneavoastră cu mâna
dreaptă până ce acul ajunge în poziţia cea mai înaltă.

2.

Trageţi uşor firul superior în sus şi ridicaţi firul bobinei, care
va apărea prin fanta plăcii de racord.

3. Trageţi ambele fire, cel superior şi cel al bobinei, împreună
către spatele maşinii, pe sub picioruşul presor, lăsând
aproximativ 15 cm de fir liber.
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Levier pentru
picioruşul presor

SCHIMBAREA PICIORUŞULUI PRESOR
Asiguraţi-vă că acul este în poziţia ridicată. Ridicaţi levierul
picioruşului presor.
1. Ridicaţi levierul pentru eliberarea picioruşului presor pentru a
scoate picioruşul.

Levier pentru eliberarea
picioruşului presor

2.

Aşezaţi picioruşul dorit pe placa de racord, aliniind găurile de
ac.

3. Coborâţi levierul picioruşului presor astfel încât suportul
acestuia să se conecteze la picioruş.

Suport picioruş

ATENŢIE
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Deconectaţi întotdeauna maşina de la sursa de
alimentare cu energie, scoţând ştecherul din priză.

TRANSFORMAREA PENTRU COASEREA
MÂNECILOR LIBERE
Maşina dumneavoastră poate fi utilizată fie ca suport plat, fie ca
model pentru mâneci libere.
Suportul de accesorii aşezat în poziţie vă oferă o suprafaţă de
lucru mare, ca model standard de suport plat.
Îndepărtând suportul de accesorii (trageţi-l spre stânga pentru
a-l scoate, conform ilustraţiei), maşina se transformă într-un
model pentru coaserea mânecilor libere.
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TABEL AL SETĂRILOR MAŞINII

CUSĂTURĂ
DREAPTĂ

Poziţie centrată
Poziţie stânga

ZIGZAG ÎN TREI PUNCTE
OARBĂ
ÎMBINARE
COCHILIE

DECORATIVĂ
DREAPTĂ TRIPLĂ

Poziţie centrată
Poziţie stânga

RIC-RAC
PANĂ
OVERLOCK DREAPTA
OS DE HERING
OVERLOCK STÂNGA
SUPER
DECORATIVĂ
BUTONIERĂ
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1. SELECTORUL CUSĂTURII

2. BUTON PT. LUNG. CUSĂTURII

3. PICIORUŞ PRESOR

A. Picioruş pt.
zigzag

B. Picioruş
pt.butonieră
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CUSĂTURA DREAPTĂ
Cusătura dreaptă este cusătura utilizată cel mai des pentru
orice aspect al coaserii. Învăţaţi metoda corectă
corespunzătoare maşinii dumneavoastră urmând etapele de
mai jos.
1. SETĂRI
Selector cusătură Lungime cusătură - 1 - 4
Tensiune fir - 5
Ridicaţi levierul de ridicare în poziţia cea mai înaltă,
învârtind roata de mână către dumneavoastră.
A Dispozitiv de ridicare a firului
B Buton pentru tensiunea firului superior
C Selector cusătură
D Roată de mână
E Buton pentru lungimea cusăturii
F Levier pentru cusături în sens invers
G Comutator de alimentare
H Levier pentru picioruşul presor
2. Trageţi ambele fire pe sub picioruşul presor către spatele
maşinii.
3. Aşezaţi materialul sub picioruşul presor şi coborâţi levierul
picioruşului presor.

4. Învârtiţi roata de mână către dumneavoastră până ce acul
pătrunde în material.
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5. a. Începeţi să coaseţi, apăsând pedala de comandă cu
piciorul.
b. Ghidaţi uşor materialul cu ajutorul mâinii.
c. Atunci când ajungeţi la capătul materialului, opriţi maşina
dând drumul pedalei de comandă.
6. a. Învârtiţi roata de mână pentru a ridica acul.
b. Ridicaţi picioruşul presor acţionând în sus levierul.
c. Utilizaţi dispozitivul de tăiere a firului de pe cutia frontală
pentru a tăia excesul de fire.
d. Trageţi ambele fire pe sub şi către spatele picioruşului
presor, lăsând 10 cm de fir liber.
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LEVIERUL PENTRU CUSĂTURI ÎN
SENS INVERS
Se recomandă începerea sau terminarea
tivurilor cu mai multe cusături în sens invers
pentru întărirea acestora. Atât timp cât apăsaţi
această manetă în timp ce coaseţi, maşina va
continua să antreneze materialul în sens invers.

Levier pentru
cusături în sens
invers
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COASEREA UNUI MATERIAL GREU
Atunci când coaseţi un material greu, vârful picioruşului presor
tinde să se ridice şi este posibil ca alimentarea cu material să
nu fie realizată omogen.
1.

Ridicaţi picioruşul presor.

2.

Apăsând butonul de pe partea dreaptă a picioruşului
presor, coborâţi-l.

3.

Picioruşul presor este blocat într-o poziţie orizontală iar
materialul va fi alimentat fără încreţituri. Butonul va fi
eliberat automat după realizarea câtorva cusături.
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Tensiune bine
echilibrată

Parte corectă
Parte greşită
Fir superior

Cusătura
superioară este
prea strânsă

Firele se opresc pe partea corectă

Micşoraţi
tensiunea

Fir bobină
Cusătura
superioară este
prea slabă

Firele se opresc pe partea
greşită

REGLAREA TENSIUNII FIRULUI PENTRU
CUSĂTURA DREAPTĂ
Aspectul frumos al cusăturilor dumneavoastră este determinat
în mare parte de tensiunea echilibrată a firelor superior,
respectiv al bobinei. Tensiunea este bine echilibrată atunci
când aceste două fire „se opresc” în mijlocul straturilor
materialului pe care îl coaseţi.
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Măriţi
tensiunea

TABEL CU INFORMAŢII REFERITOARE LA AC, FIR ŞI MATERIAL
Utilizaţi ace standard. Dimensiunea acului dumneavoastră trebuie să se potrivească
cu dimensiunea firului şi ambele trebuie să se potrivească cu materialul.
Pentru coaserea normală, trebuie utilizate aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip de fir în
cazul bobinei precum şi în cazul părţii superioare a maşinii.
Nu utilizaţi niciodată un ac îndoit sau bont.
Pentru o coasere reuşită a materialelor elastice utilizaţi ace pentru cusături elastice.
Dimensiune fir

Dimensiune ac

Material

Bumbac 60 - 100
Sintetic
Brodare cu maşina

Ac pentru cusături elastice

Bumbac
Sintetic
Mătase A
Brodare cu maşina

70
sau
80

Bumbac transparent, mătase
sintetică, dantelă fină, batist, rips.

Bumbac 60 - 80
Mercerizat 50 - 60
Sintetic

80
sau
90

Bumbac de greutate medie,
sintetice de greutate medie,
poplin, material bumbăcos, pânză
cadrilată, catifea, confecţii din lână
uşoară, pânză de in.

Bumbac 30 - 60
Mercerizat pentru regim
greu

100

Bumbac de greutate mare,
confecţii din lână de greutate
medie până la mare, dril.

Toate materialele elastice.
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Mâner

Suprafaţă plată
Partea plată a
acului
Verificarea acului
În cazul unui ac bun veţi obţine un spaţiu liber uniform între mânerul acului şi
suprafaţa plană, pe toată lungimea.
Nu utilizaţi un ac care prezintă o îndoitură sau un punct bont.
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Partea plată
SCHIMBAREA ACULUI

Ac

Ştift

1.

Ridicaţi bara acului în poziţia cea mai înaltă, învârtind roata de mână către
dumneavoastră.

2.

Slăbiţi şurubul clemei acului rotindu-l spre dumneavoastră.

3.

Scoateţi acul trăgându-l în jos.

4.

Introduceţi noul ac în clema acului, cu partea plată orientată spre partea opusă
dumneavoastră.

5.

Împingeţi acul în sus până în poziţia maximă.

6.

Strângeţi ferm şurubul clemei acului cu şurubelniţa.

Partea plată în
direcţia opusă dvs.

ATENŢIE

Deconectaţi întotdeauna maşina de la sursa de
alimentare cu energie, scoţând ştecherul din priză.
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COASEREA ÎN ZIGZAG

Buton pentru tensiunea firului

Indicator cusătură
Nr. 1~11

CUSĂTURA SATINATĂ
Aceasta este o cusătură atrăgătoare, cu distanţare apropiată,
utilizată pentru appliqué, cusături de întărire etc. Slăbiţi uşor
tensiunea firului superior pentru cusătura satinată.

Parte corectă

Pentru a evita cutele, utilizaţi o întăritură de hârtie igienică sau
de căptuşeală intermediară pentru materialele transparente.

Firul superior poate ieşi pe partea
greşită în funcţie de fir, material şi viteza
de coasere, dar firul bobinei nu trebuie
să iasă niciodată prin partea superioară
a materialului.

Buton pentru lungimea
cusăturii
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ZIGZAGUL ÎN TREI PUNCTE
Aceasta este o cusătură rezistentă deoarece, aşa cum
sugerează chiar numele acesteia, realizează mai multe cusături
scurte acolo unde zigzagul normal realizează doar una.
Din acest motiv este foarte recomandată pentru acoperirea
tuturor tipurilor de materiale.
De asemenea, este ideală pentru repararea rupturilor, peticire,
coaserea materialelor de prosop şi ataşarea unui elastic plat.
La lungimea 0 a cusăturii, zigzagul în trei puncte realizează o
excelentă întăritură.
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Material de greutate medie până la
mare

Parte greşită

Parte greşită
Parte corectă

Material subţire

Parte greşită

Parte greşită

CUSĂTURA OARBĂ
1.

Mai întâi, finisaţi marginile brute. Acest lucru îl faceţi
îndoindu-le spre dedesubt în cazul materialelor fine şi
acoperindu-le în cazul celor cu greutate medie până la
mare.
Apoi, întoarceţi tivul în sus până la lăţimea necesară,
apăsaţi-l şi fixaţi-l în poziţie cu ace de gămălie.
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2.

Acum, îndoiţi materialul conform ilustraţiei.

3.

Aşezaţi materialul sub picioruşul presor cu îndoitura
materialului poziţionată astfel încât acul să străpungă foarte
puţin îndoitura atunci când acul se deplasează la stânga.
Folosiţi butonul pentru lăţimea cusăturii pentru a regla cu
exactitate poziţia acului.

4.

Atunci când este gata, cusătura este aproape invizibilă pe
partea corectă a materialului.
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ÎMBINAREA
Aceasta este o cusătură decorativă populară (utilizată pentru mâneci şi părţile din faţă ale
bluzelor şi rochiilor). Pentru a îmbina două bucăţi de material separate, lăsaţi un mic spaţiu între
acestea.
Pentru a pregăti materialul:
Îndoiţi spre dedesubt părţile cusute cât permite cusătura respectivă şi presaţi-le. Însăilaţi
marginile îndoite pe un şerveţel de hârtie cu un spaţiu de aproximativ 0,3 cm între acestea.
Coaseţi peste partea de 0,3 cm, prinzând cu acul foarte puţin din ambele îndoituri ale
materialelor. Îndepărtaţi însăilăturile şi hârtia; presaţi.
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CUSĂTURA ÎN FORMĂ DE COCHILIE
Cusătura în formă de cochilie este destinată coaserii şi
acoperirii materialelor simple, fine printr-o singură operaţiune.
De asemenea, pe lenjerie şi alte confecţii are ca rezultat un tiv
delicat în formă de cochilie.

COASERE ŞI ACOPERIRE ÎNTR-UN SINGUR PAS
Aşezaţi părţile corecte ale materialului împreună şi poziţionaţi-le
sub picioruşul presor astfel încât partea în zigzag a cusăturii să
se coasă chiar peste marginea brută.

ÎNDOITURI ÎN FORMĂ DE COCHILIE
Îndoiţi spre dedesubt marginea brută şi presaţi-o.
Aşezaţi materialul cu partea corectă în sus, astfel încât partea
în zigzag a cusăturii să se coasă chiar peste marginea îndoită,
trăgând materialul spre interior în forma unei cusături tip
cochilie. Tăiaţi materialul în exces în apropierea liniei cusăturii.
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REGLAREA ECHILIBRULUI
CUSĂTURII ELASTICE

~11

CUSĂTURILE ELASTICE
Cusăturile elastice sunt destinate, în
principal, pentru a fi utilizate pe tricotaje sau
materiale elastice, dar pot fi utilizate şi în
cazul materialelor obişnuite.

Butonul pentru lungimea cusăturii/cusături
supra (elastice) trebuie să fie poziţionat la
marcajul
în cazul majorităţii materialelor.
În funcţie de tipul materialului utilizat, este
posibil să fie nevoie să reglaţi acest buton
pentru a potrivi cusăturile înainte ale coaserii
materialelor elastice cu cusăturile în sens
invers. Dacă cusăturile sunt prea slabe, rotiţi
butonul în poziţia

; dacă cusăturile se

suprapun, rotiţi butonul în poziţia

1, 3 CUSĂTURĂ DREAPTĂ TRIPLĂ
2 CUSĂTURĂ RIC-RAC
4 CUSĂTURĂ ÎN FORMĂ DE PANĂ
5, 11 CUSĂTURĂ OVERLOCK
7 CUSĂTURĂ ÎN FORMĂ DE OS DE HERING
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.

CUSĂTURA DREAPTĂ TRIPLĂ

CUSĂTURA RIC-RAC

CUSĂTURA ÎN FORMĂ DE PANĂ

Cusătura dreaptă triplă este mult mai rezistentă decât o cusătură
dreaptă obişnuită deoarece se opreşte de trei ori - înainte, înapoi şi
înainte.

Ric-rac este o metodă rapidă de finisare a
unei margini brute şi oferă o cusătură
superioară decorativă realizată printr-o
singură operaţiune. Este ideală pentru tivirea
gulerelor, a găurilor mânecilor, a manşetelor şi
mânecilor.

Aspectul plăcut al acestei cusături îi permite
să fie utilizată pentru cusături superioare sau
pentru ataşarea dantelei ori a aplicaţiilor
intermediare atunci când realizaţi lenjerie
sau centuri.

Se potriveşte în special pentru întărirea cusăturilor de pe articolele
sportive din materiale elastice şi non-elastice şi pentru cusăturile
curbate supuse unei mari solicitări.
Utilizaţi acest tip de cusătură şi pentru a coase revere, gulere şi
manşete cu scopul de a le da confecţiilor o finisare profesionistă.
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CUSĂTURA OVERLOCK

CUSĂTURA ÎN FORMĂ DE OS DE HERING

Este acelaşi tip de cusătură utilizată în industria confecţiilor pentru
realizarea articolelor sportive - formează şi finisează cusătura în aceeaşi
etapă.

Este o cusătură flexibilă utilizată pentru îmbinarea
bucăţilor de material şi pentru brodat.

Este foarte eficientă pentru repararea marginilor brute sau uzate ale
confecţiilor mai vechi.
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Model de scoică pe guler

Domino pe bandă înclinată

Diamant pe manşetă îngustă

Cap de săgeată pe rever

MODELE DE BRODERIE DECORATIVĂ

SFATURI PENTRU COASEREA MODELELOR

Maşina dumneavoastră va realiza o gamă largă de
frumoase modele tip broderie decorativă, precum cele
ilustrate pe panoul ce indică tipul cusăturii.

1. Realizaţi întotdeauna un model de încercare pe o bucată din materialul pe care plănuiţi să-l folosiţi.
2. Începeţi cu o bobină plină şi fir suficient pe mosor pentru a nu rămâne fără fir în mijlocul modelului.
3. Micşoraţi uşor tensiunea firului superior.
4. În cazul unui material foarte subţire, utilizaţi o întăritură dintr-un şerveţel de hârtie sau organdi, care
poate fi tăiată ulterior.

Selectaţi pur şi simplu modelul dorit şi treceţi la coaserea
acestuia; modelul va fi realizat automat. Efectul final al
fiecărui model va depinde de setarea lungimii cusăturii.
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Nr. 1~11

Lungimea cusăturii
Picioruş pentru
butonieră

COASEREA BUTONIEREI
Marcaţi cu grijă lungimea butonierei pe articolul de confecţie
respectiv. Aşezaţi materialul cu butoniera marcată sub
picioruşul pentru butoniere. Glisaţi picioruşul spre înainte astfel
încât acul să străpungă materialul la începutul butonierei
(partea de sus).
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PROCEDURA
1.

Realizaţi 4 sau 5 cusături de întărire.

2.

Coaseţi înainte până la capătul marcajului butonierei.
Opriţi-vă la cusătura din stânga şi ridicaţi acul.

3.

Realizaţi 4 sau 5 cusături de întărire. Opriţi-vă la
cusătura din dreapta şi ridicaţi acul.

4.

Coaseţi invers până la capătul marcajului butonierei.
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Proptea

Mai multă
densitate

Nr. 1~11

Mai puţină
densitate

BUTONIERELE ŞNURUITE

REGLAREA LUNGIMII (DENSITĂŢII) CUSĂTURII

Agăţaţi şnurul de umplutură (fir pentru croşetat sau şnur pentru butoniere) de proptea şi trageţi de
ambele capete ale şnurului spre înainte, pe sub picioruş.
Coaseţi butoniera astfel încât zigzagul să apară peste şnur.
Atunci când aţi terminat, daţi drumul şnurului de pe proptea, trageţi capetele şnurului spre înainte
şi tăiaţi lungimea suplimentară.

Puteţi modifica densitatea cusăturii după cum preferaţi, reglând
lungimea cusăturii din zona butonierei marcată pe butonul pentru
lungimea cusăturii.
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ÎNTREŢINEREA MAŞINII DUMNEAVOASTRĂ
Pentru a vă asigura că maşina dumneavoastră funcţionează cel
mai bine posibil, este necesar să păstraţi întotdeauna toate
piesele curate.
Opriţi şi deconectaţi întotdeauna maşina de la sursa de
alimentare cu energie, scoţând ştecherul din priză.

Curăţarea graiferelor de antrenare şi a zonei suveicii
1.

Ridicaţi acul în poziţia cea mai înaltă.

2.

Scoateţi placa de racord (1).

3.

Scoateţi carcasa bobinei (2).
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4. Curăţaţi graiferele de antrenare şi zona suveicii cu ajutorul
unei perii.
NOTĂ: Puneţi o picătură de ulei pentru maşini de cusut pe
canalul suveicii, aşa cum este indicat de săgeţile
A.

5. Reaşezaţi carcasa bobinei cu ieşitura (3) poziţionată contra
arcului (4). Reaşezaţi placa de racord.

Curăţarea maşinii de cusut şi a pedalei de comandă
După utilizare, păstraţi curate maşina de cusut şi pedala de
comandă. Utilizaţi bucăţi de pânză uscate pentru a îndepărta
praful de pe maşina de cusut şi pedala de comandă.
NOTĂ: Utilizaţi bucăţi de pânză uscate pentru a evita şocurile
electrice.
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TABEL DE VERIFICARE ÎN CAZ DE PROBLEME ÎN FUNCŢIONARE
PROBLEME GENERALE
Maşina nu coase.
* Pedala de comandă nu este conectată (consultaţi pagina 7).
* Comutatorul de alimentare este oprit. - Acţionaţi comutatorul.
Maşina se blochează/loveşte.
* Se prinde fir în suveică. - Curăţaţi suveica (consultaţi paginile 38 - 39).
* Acul este deteriorat - Înlocuiţi acul (consultaţi pagina 25).
Materialul nu se mişcă.
* Picioruşul presor nu este coborât - coborâţi picioruşul presor.
* Lungimea cusăturii este setată la 0. - Setaţi-o de la 1 la 4.
PROBLEME LA COASERE
Maşina sare cusături.
* Acul nu este împins până sus de tot în clema acului (consultaţi pagina 25).
* Acul este îndoit sau bont. - Înlocuiţi acul (consultaţi pagina 25).
* Maşina nu este înfilată corect (consultaţi pagina 12).
* Firul este prins în suveică. - Curăţaţi suveica (consultaţi paginile 34 - 35).
Cusăturile sunt neregulate.
* Dimensiunea acului nu este corectă în raport cu firul şi materialul (consultaţi paginile 23 - 24).
* Maşina nu este înfilată corect (consultaţi pagina 12).
* Tensiunea firului superior este prea slabă (consultaţi pagina 22).
* Materialul este tras sau împins contra acţiunii de alimentare a maşinii.
- Ghidaţi-l uşor.
* Bobina nu a fost înfăşurată în mod uniform. - Înfăşuraţi din nou bobina.
Se rupe acul.
* Materialul este tras sau împins contra acţiunii de alimentare a maşinii.
- Ghidaţi-l uşor.
* Dimensiunea acului nu este corectă în raport cu firul şi materialul (consultaţi paginile 23 - 24).
* Acul nu este împins până sus de tot în clema acului (consultaţi paginile 23 - 24).
PROBLEME CU FIRUL
Firul se adună.
* Firele superior şi cel al bobinei nu au fost trase în spate pe sub picioruşul presor înaintea începerii cusăturii.
- Trageţi aproximativ 15 cm din ambele fire în spate pe sub picioruşul presor şi ţineţi-le
până ce se formează câteva cusături.
Se rupe firul din ac.
* Maşina nu este înfilată corect (consultaţi pagina 12).
* Tensiunea firului superior este prea strânsă (consultaţi pagina 22).
* Acul este îndoit. - Înlocuiţi acul (consultaţi pagina 21).
* Dimensiunea acului nu este corectă în raport cu firul şi materialul (consultaţi paginile 23 - 24).
Se rupe firul bobinei.
* Carcasa bobinei nu este înfilată corect (consultaţi pagina 11).
* Se acumulează scame în carcasa bobinei sau în suveică. - Îndepărtaţi scamele (consultaţi paginile 34 - 35).
Materialul face cute.
* Tensiunile firelor superior şi al bobinei sunt prea strânse. - Reglaţi tensiunile firelor (consultaţi pagina 22).
* Lungimea cusăturii este prea mare pentru materialul transparent sau subţire respectiv. - Micşoraţi lungimea cusăturii.
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