
Código:  820828008

Agulha Dupla Centralizada 2mm

A agulha dupla possui tamanho 11 e espaçamento de 2mm entre as 
agulhas,  geralmente indicada para costura de tecidos leves.

Com um único encaixe para a máquina, a agulha dupla é fácil de colocar 
e usar. 

Em máquinas que não possuem  função de ajuste do ponto para agulha 
dupla utilize com ponto reto ao centro.  

Para usar outros pontos realize o teste diminuindo a largura do ponto e 
girando o volante na sua direção para certificar-se de que as agulhas não 
encostem ou batam no calcador durante a costura do ponto completo.

Alguns modelos de máquina possuem função de ajuste de pontos para 
costura com agulha dupla. Siga as indicações de uso de acordo com  
manual de instruções da sua máquina de costura Janome.

Instruções de encaixe:

 - Acione a tecla de bloqueio para travar a máquina ou desligue o interruptor 
de energia. 

- Solte o parafuso da agulha e retire a agulha da máquina.

- Encaixe a agulha dupla com a parte chata para trás e aperte o parafuso que 
prende a agulha.

- Utilize o pino do carretel adicional para colocar um segundo cone de linha na 
sua máquina. Passe uma linha de cada vez seguindo as indicações do manual 
de instruções da sua máquina de costura. 

- Passe uma das linhas através do guia-linha da barra da agulha pelo lado 
esquerdo e a outra pelo lado direito. Passe as linhas nas agulhas de frente para 
trás.

NOTA: O passador de linha não pode ser usado para agulha dupla.
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Embalagem: Contém 1 agulha 
Código EAN:  7898586210820

Indicado para costura decorativa, costura de 
barra e costura de nervuras.

Modelos: 
Todos os modelos exceto máquinas overlock 8002D, galoneira 1000CP, 1000CPX, 
525 sewmini e máquinas exclusivas de bordar

Tamanho: 11/75 
Ponta: afiada



Agulha Dupla Centralizada 2mm

Em máquinas que não possuem ajuste de largura do 
ponto, o uso é indicado apenas para costura com ponto 
reto. 
Modelos: 1004, 1008, 1006, 2008, 2008P, 2008S
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1. Máquinas de costura sem função de ajuste para agulha dupla

2. Máquinas de costura com função de ajuste para agulha dupla

Em máquinas que possuem ajuste de largura de ponto é 
possível diminuir a largura do ponto para que possam ser 
usados pontos decorativos com a agulha dupla.
Faça o teste de costura do ponto completo girando o 
volante na sua direção e verifique se a agulha não encosta 
ou bate no calcador até o final do ponto.
Modelos: 3022, 8077, 4100QDC, 2030QDC, 3160QDC, 
DC6100 e DM7200

A função de ajuste para costura com agulha dupla pode ser usada com pontos específicos que estão mencionados no 
manual de instruções da sua máquina de costura. Ao acionar a função, a largura do ponto será ajustada para uma largura 
predefinida ideal para a costura de duas fileiras paralelas do mesmo ponto.  
Modelos: 4120QDC, MC6600P, MC6700P, 7700QCP, 8200QCP, 8200QCP, 9900, SKYLINE S5

Quando não for utilizada a função de ajuste para agulha 
dupla, reduza a largura do ponto para que possam ser 
usados pontos decorativos.  As duas fileiras de pontos 
ficarão sobrepostas.
Faça o teste de costura do ponto girando o volante na 
sua direção e verifique se a agulha não encosta ou bate 
no calcador até o final do ponto.

Para utilizar a função de ajuste, selecione 
um ponto compatível com a função e 
acione a tecla de função da agulha dupla 
seguindo as indicações do manual de 
instruções da sua máquina de costura.

Tecla de 
função da 

agulha dupla 


