Aparelho para aplicação
de Elástico
Indicado para aplicação de fita de
elástico estreito em peças de vestuário
e peças decorativas
Utilize este acessório para aplicar fita de elástico
estreito em lingerie, malhas ou tecidos planos.
 placa de suporte garante que a fita de elástico fique
A
na posição correta para a costura e o parafuso de
ajuste controla o nível de franzido de acordo com as
suas necessidades.

Trava

Parafuso de ajuste

Placa de suporte
Placa deslizante
Abertura

Placa de fixação

Código:

202037008

Indicado para:
Máquinas Overlock
Modelos:
- 8002D
Embalagem: Contém 1 calcador
Código EAN: 7898586211728
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sac@janome.com.br

www.janome.com.br

Aparelho para aplicação
de Elástico
Partes do Aparelho:
Trava

Parafuso de ajuste

Para sua segurança, desligue o interruptor
de energia antes de encaixar qualquer
aparelho na sua máquina de costura.

Placa de suporte
Placa deslizante
Abertura

Configurações da Máquina:
Ajuste a máquina para costura normal de 2
agulhas e 4 linhas.

Placa de fixação

Tensão de linha:
Agulha
Esquerda

Agulha
Direita

Looper
Superior

Looper
Inferior

3

3

3

3

Consulte o manual de intruções da sua
máquina para informações de ajuste.
Comprimento do Ponto: 4
Seletor do diferencial de transporte: 1.0
Faca superior: Ativada
Botão de ajuste da chapa da agulha: S
Você poderá usar fita de elástico
com tamanho de 3,5mm a 8mm.

Para encaixar o aparelho na máquina:
Parafuso
de ajuste
Tampa
lateral

Linha na chapa da agulha

1. Abra a tampa lateral
e solte o parafuso de
encaixe.

Trava

Placa
de
suporte
Placa deslizante
Placa de
apoio

Abertura

Parafuso
de encaixe

Placa de fixação

2. Posicione a placa de
fixação do aparelho no
parafuso de encaixe.
(Alinhe a linha da placa
de suporte com a linha na
chapa da agulha.)
3. Aperte o parafuso de
encaixe para fixar o
aparelho.

Tampa do looper
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Aparelho para aplicação
de Elástico
Para encaixar a fita de elástico:
4. Posicione a fita de elástico
na placa de suporte.
(Alinhe a margem direita
da fita com a linha na placa
de suporte). Puxe cerca de
5cm da fita de elástico para
trás, por baixo do calcador.

5cm

Parafuso
de ajuste

Trava

Placa de
apoio

Fita de
elástico
Linha na placa de suporte

5. Feche a placa de suporte
e prenda com a trava.
Ajuste a placa deslizante de
acordo com a largura da fita
de elástico.
6. Certifique-se de que a fita
não seja cortada pela faca
superior. Feche a tampa
lateral.

NOTA: Quando o aparelho de aplicação de elástico estiver encaixado na máquina, a tampa
do looper não poderá ser aberta. Para abrir a tampa do looper, remova o aparelho.

Costurando:
1. Posicione o tecido embaixo da fita de
elástico e posicione-os embaixo do
calcador.
2. Costure o tecido e a fita de elástico
juntos. Para melhores resultados,
ajuste o nível de franzido do elástico
girando o parafuso de ajuste.
Parafuso
de ajuste

Fita de
elástico

- gire o parafuso no sentido horário para
aumentar a tensão e o franzido do
elástico
- gire o parafuso no sentido anti-horário
para diminuir a tensão e o franzido do
elástico
Quando chegar ao final do tecido pare a
máquina para não enganchar o elástico.
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