Exemplo: Para alterar a largura do ponto individualmente

z Selecione o modo 3.
x Selecione o ponto 61 (
).
		 Pressione a tecla de memória duas vezes.

zx

c Mova o cursor sob o segundo ponto 61 (

c

).

v

v Pressione a tecla de ajuste da largura do ponto para alterar
a largura do ponto (3.5).

b

b A combinação de pontos será costurada.
		 A largura do ponto da combinação programada será de 7
mm e de 3,5 mm.
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Corrigindo pontos distorcidos

Os resultados da costura de pontos elásticos podem variar,
dependendo das condições, como por exemplo, velocidade da
costura, tipo de tecido, número de camadas etc.
Sempre teste a costura em um retalho do tecido que você
deseja usar.
Se os pontos elásticos estiverem distorcidos, corrija-os com o
seletor de balanceamento de pontos.

q

q Seletor de balanceamento de pontos

• Ponto em tecido elástico (Exemplo: ponto 20    )
Se o ponto estiver comprimido, gire o seletor de
balanceamento de pontos na direção de “+”.
Se o ponto estiver muito solto, gire o seletor de
balanceamento de pontos na direção de “–”.

• Balanceamento do ponto do caseado de botão 26
Se a fileira direita estiver mais densa, gire o seletor de
balanceamento de pontos na direção de “+”.
Se a fileira esquerda estiver mais densa, gire o seletor de
balanceamento de pontos na direção de “–”.

• Homogeneidade do ponto travete
Se o ponto não coincidir com a posição inicial do caseado,
gire o seletor de balanceamento de pontos na direção de “+”.
Se o ponto não coincidir com a posição de retorno do
caseado, gire o seletor de balanceamento de pontos na
direção de “–”.
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SEÇÃO VI. COMO CUIDAR DA SUA
MÁQUINA

Limpando a lançadeira e os dentes impelentes

q

z

					 AVISO:
• Desligue o interruptor de energia e retire o plugue da
tomada elétrica da máquina antes da limpeza.
• Não desmonte a máquina mais do que o explicado
nesta seção.

e

w

     CUIDADO:

x

Não armazene a máquina em área de alta umidade,
próxima a radiador quente ou sob a luz direta do sol.
NOTA:
Limpe o exterior da máquina com um pano macio e sabão
neutro.
Após a limpeza da máquina, assegure-se de que a agulha
e o calcador estejam presos.

y
c

r

Pressione o botão posicionador da agulha para levantar a
agulha, então desconecte a máquina de costura da tomada de
energia.
Retire a agulha e o calcador.

y
r

v

z Remova os parafusos w da placa da agulha e com a
chave de fenda q fornecida com a máquina. Remova a
placa da agulha e.
x Remova a bobina. Levante a caixa da bobina y e
remova-a.
c Limpe a caixa da bobina y com uma escova de cerdas r.
v Limpe os dentes impelentes u, o mecanismo do corte de
linha automático t e a lançadeira i com uma escova de
cerdas.
b Limpe o centro da lançadeira com um pano seco.
q Chave de fenda
w Parafusos
e Placa da agulha
r Escova de cerdas
t Mecanismo do corte de linha automático
y Caixa da bobina
u Dentes impelentes
i Lançadeira
* Você também pode usar um aspirador de pó.

u

t

b

i

z

x

Instalando a caixa da bobina

z Insira a caixa da bobina q de modo que a saliência
arredondada e se encaixe próximo à trava w da
lançadeira.
x Insira a bobina.
c Prenda a placa da agulha com os parafusos t. Após a
limpeza da máquina, assegure-se de que a agulha e o
calcador estejam presos.

w

e

q
w
e
r
t

q
c
r

t
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Caixa da bobina
Trava
Saliência arredondada
Chave de fenda
Parafusos

Problemas e Sinais de Advertência
Sinal de advertência

Sinal audível

Causa

Tente isto

A máquina não costura com o botão Start / Stop por
que o pedal de controle está conectado.

Desconecte o pedal e acione a
máquina.

A máquina não costura por que o calcador não está
abaixado.

Abaixe o calcador e reinicie a
máquina.

O caseado de botão é costurado sem abaixar a
alavanca de caseado.

Abaixe a alavanca de caseado
e então reinicie a máquina.

O pino do enchedor de bobina está movido para a
direita.

Mova o pino do enchedor de
bobina para a esquerda.

A máquina foi acionada muito rapidamente após ter
sido desativada devido à sobrecarga.

Espere pelo menos 15
segundos para reiniciar. Se as
linhas estiverem enroscadas,
remova as linhas enroscadas.

Erro do cortador de linha automático devido a
problema nos componentes eletrônicos ou linha
enroscada na área da bobina.

Remova as linhas enroscadas
na área da bobina.
Se ocorrer o erro novamente
após a limpeza da área da
bobina, entre em contato com
rede autorizada ou com a loja
onde a máquina foi comprada.

O alarme soa quando:

Pip

Operação normal

Pip-pip-pip

Operação inválida

Pip-pip-peep

Costura do caseado de botão
terminada
Mau funcionamento

Peep
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Solução de Problemas
Condição
A linha da agulha
quebra.

Referência
Causa
Consulte as páginas 15, 16.
A linha da agulha não foi passada corretamente.
Consulte as páginas 20, 21.
A tensão da linha na agulha está muito apertada.
Consulte a página 11
A agulha está curva ou desgastada (rombuda).
Consulte a página 11
A agulha está colocada incorretamente.
A linha da agulha e a linha da bobina não estão passadas sob o 		 Consulte a página 17
calcador ao começar a costurar.
Consulte a página 22
6. As linhas não foram puxadas para trás após a costura.
Consulte a página 11
7.		 A linha é muito grossa ou muito fina para a agulha.
1.
2.
3.
4.
5.

1. A linha da bobina não foi passada adequadamente na caixa da
bobina.
2. A caixa da bobina está cheia de fiapos.
3. A bobina está danificada e não gira suavemente.
4. A linha enrolada na bobina está muito solta.

Consulte a página 14

A agulha quebra.

1.
2.
3.
4.
5.

A agulha foi colocada incorretamente.
O parafuso de fixação da agulha está solto.
As linhas não foram puxadas para trás após a costura.
A agulha é muito fina para o tecido que está sendo costurado.
O calcador não é apropriado para o ponto que está sendo
costurado.

Consulte a página 11
Consulte a página 11
Consulte a página 22
Consulte a página 11
Mude o calcador.

Pontos saltados.

1. A agulha está colocada incorretamente, está torta ou desgastada
(rombuda).
2. A agulha e/ou as linhas não são adequadas para o trabalho que
está sendo costurado.
3. Uma agulha de ponta azul não está sendo utilizada ao costurar
elásticos, tecidos muito finos e sintéticos.
4. A linha da agulha não foi passada corretamente.
5. Uma agulha de má qualidade está sendo usada.

Consulte a página 11

Costura franzida.

1.
2.
3.
4.

Consulte as páginas 20, 21.
Consulte as páginas 15, 16.
Consulte a página 11
Faça o ponto menor.

O tecido não está
sendo transportado
suavemente.

1. Os dentes impelentes estão obstruídos por fiapos.
Consulte a página 62
2. Os pontos são muito finos.
Faça o ponto mais longo.
3. Os dentes impelentes não foram levantados após a costura com os Consulte a página 10
dentes impelentes baixados.

Os pontos formam laços
sob o tecido.

1. A tensão da linha na agulha está muito solta.
2. A agulha é muito grossa ou muito fina para a linha.

Consulte as páginas 20, 21.
Consulte a página 11

A máquina não funciona.

1. A máquina não está ligada à energia elétrica.
2. A linha ficou presa na caixa da bobina.
3. O pino do enchedor de bobina não foi movido para a esquerda
após o enchimento da bobina.

Consulte a página 4
Consulte a página 62
Consulte a página 13

A costura de caseados
de botão não é feita
corretamente.

1. A densidade do ponto não é adequada para o tecido que está
sendo costurado.
2. Uma entretela adequada não foi usada para o tecido elástico ou
sintético.

Consulte a página 37

A máquina está
barulhenta.

1. A linha ficou presa na caixa da bobina.
2. Acúmulo de fiapos na lançadeira ou na caixa da bobina.

Consulte a página 62
Consulte a página 62

A linha da bobina quebra.

A tensão da linha na agulha está muito apertada.
A linha da agulha não foi passada corretamente.
A agulha é muito grossa para o tecido que está sendo usado.
O comprimento do ponto é muito longo para o tecido.
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Consulte a página 62
Substitua a bobina.
Consulte a página 13

Consulte a página 11
Consulte a página 11
Consulte as páginas 15, 16.
Trocar a agulha.

Use uma entretela.

Quadro de pontos
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