
























































































Ajustando a altura da mesa

MESA DE EXTENSÃO GRANDE

Anexando uma mesa de extensão grande à máquina

PÉ DE COSTURA DE 1/4”

Mesa de extensão grande

Parafuso de aperto

Perna da mesa

Definições da máquina:
Ponto:

Tensão do fio:       3 - 5
Comprimento do ponto:      1,5 - 3

AVISO:
Desligue a chave de força antes de anexar ou ajustar o pé.

Perna da mesa

Braço livre

Guia

Este pé foi especialmente projetado para o trabalho
com retalhos.
Costure enquanto guia a borda do tecido na guia no pé para
manter uma folga precisa de costura de 1/4”.

Definições da máquina:
Ponto:  Ponto reto (Posição central 

                     da agulha)

 Ponto reto (Posição central 
	         da agulha)

Tensão do fio:  3 - 6
Comprimento do ponto: 1 - 4

Coloque a guia do pé calcador na borda dobrada e costure
com ponto reto.

PÉ PARA ACOLCHOADO COM CANALPÉ PARA PONTO ACETINADO COM BASE ABERTA

AVISO:
Desligue a chave de força antes de anexar ou ajustar o pé.

A base aberta permite uma melhor visão da costura em 
andamento.
Este pé pode ser usado no lugar do pé de ponto acetinado F.

AVISO:
Desligue a chave de força antes de anexar ou ajustar o pé.

1. Estenda as pernas da mesa de extensão grande.
2. Segure a mesa com as duas mãos e deslize-a 
    gentilmente para a direita.

1. Para ajustar a altura da mesa, solte a mesa 
    de extensão grande da máquina e gire os parafusos
    de aperto da perna da mesa com uma chave de fenda 
    (não incluída no pacote).



PÉ DE AVANÇO NIVELADO COM GUIA 
PARA ACOLCHOADO

Definições da máquina:
Ponto: Ponto reto ou ponto ziguezague
Tensão do fio: 1 - 5

   Comprimento do ponto: 1,5 - 3
Largura do ponto: 0 - 5
Velocidade da costura:   Lenta a média

Para anexar à máquina
Levante a agulha e o pé calcador.
Remova o porta-pé e anexe o pé de avanço nivelado à barra 
do pé calcador com a alavanca no parafuso de fixação 
da agulha.
Segure o pé com o parafuso de aperto.

AVISO:
Desligue a chave de força antes de anexar ou ajustar o pé 
ou a guia.

Guia do acolchoado

Parafuso de fixação da agulhaAlavanca

Acolchoado de movimento livre
Faça o desenho do acolchoado no tecido com um 
marcador lavável.
Guiando o tecido com as duas mãos, faça o traço 
do desenho.

PÉ PARA CERZIR

Definições da máquina:
Ponto: Ponto reto ou ponto ziguezague
Tensão do fio: 3 - 5
Comprimento do ponto:Qualquer um
Largura do ponto: 0 - 5
Dente de alimentação: Abaixado

AVISO:
Desligue a chave de força antes de anexar ou ajustar o pé.

Para anexar à máquina

Levante a agulha e o pé calcador.
Remova o porta-pé e anexe o pé para cerzir à barra do
pé calcador com o pino no parafuso de fixação da agulha.
Segure o pé com o parafuso de aperto.

Parafuso de aperto

Pino

Parafuso de Fixação
da Agulha

808-815-004

Parafuso de aperto

Para ajustar a guia do acolchoado
Pressione a guia do acolchoado na abertura no pé 
de avanço nivelado.
Deslize a guia do acolchoado para a direita ou a esquerda 
para que coincida com o espaço da costura. 




