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Código:  202316004
Indicado para:
Máquinas de Bordado 

- MC400E
- MC500E

 - MC550E

Embalagem: 
Contém 2 calcadores e 1 guia de cordão

Código EAN:  7898586216143

Modelos: 

Enfeitar seu trabalho com cordões e fios de lã em 
bordados ajuda a criar um acabamento suave com 
efeito 3D.

Este conjunto de calcadores foi desenvolvido 
exclusivamente para bordar matrizes de aplicação 
de cordão usando as máquinas de bordado MC550E, 
MC500E ou MC400E. 

Este conjunto contém:
1 - Calcador para cordão PC-A
2 - Calcador para cordão PC-B
3 - Guia para cordão

Indicado para bordados especiais 
programados para aplicação de cordão

Conjunto de calcadores 
para bordado com 
aplicação de cordão

1 2 3

Para usar este acessório você deve baixar os desenhos 
do site da JANOME.
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CUIDADO:

CONTEÚDO:

Preparação:

Placa

Conjunto de calcadores 
para bordado com 
aplicação de cordão

Calcador 
para cordão 
PC-A

Calcador 
para cordão 
PC-B

Use o calcador para cordão PC-A com cordão/fio de peso 
leve (peso/tamanho 3) e o calcador para cordão PC-B 
com cordão/fio de peso médio (peso/tamanho 4).

* Certifique-se de fazer um teste de costura antes, pois a 
espessura dos cordões pode variar mesmo que tenham o 
mesmo peso/tamanho.

* Use a mesma cor de linha do cordão para a linha de 
bordado e a linha da bobina. Dessa forma a costura ficará 
com melhores resultados.

j

Tecla 
Abrir 
Arquivo

Encaixe o pen drive com os desenhos de couching na 
entrada USB na máquina. 

Tecla Abrir 
pen drive

Pressione a tecla Abrir Arquivo e pressione a tecla Abrir 
pen drive.  
Selecione o desenho de cordao desejado e pressione 
sobre o ícone do desenho para abrir. 
[Amostra] COU_01

* Não utilize a tecla de bordado em cor única com 
desenhos de cordão (couching), pois o cordão não 
pode ser usado com essa função. 

k Para costurar o cordão com 
segurança, selecione a 
velocidade máxima de bordado 
entre 400ppm e 500ppm nas 
configurações de bordado 
da máquina. Borde na menor 
velocidade possível para obter 
melhores resultados. 
* Para informações de 
configurações da máquina, 
consulte o manual de instruções 
da sua máquina de bordar. 

Pressione a tecla de bloqueio / travamento da máquina ao 
encaixar ou remover o calcador, linhas e cordões.
Não bloquear a máquina pode causar danos e ferimentos.
Não abaixe a agulha com o calcador levantado, pois o parafuso 
da barra da agulha pode bater no calcador e causar ferimentos 
ou quebrar.

l Encaixe o calcador de cordão na máquina.
Abaixe o calcador. 
Gire o volante na sua direção lentamente 
para verificar se a agulha está passando 
corretamente no centro do calcador.

* Para mais informações sobre como trocar 
o calcador consulte o manual de instruções 
da sua máquina de bordar. 
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m Segure a linha com as duas 
mãos.
Deslize a linha embaixo da 
placa do calcador, e passe-a 
pelo furo do calcador. P
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Conjunto de calcadores 
para bordado com 
aplicação de cordão

n Encaixe o guia de cordão no furo do pino do carretel 
adicional.

Gire o guia para a direita até que ele pare na posição. 

* Encaixe o guia de cordão de forma que ele fique virado 
para o lado da tela LCD.

Guia de 
Cordão

Furo do pino do 
carretel adicional

o

Passe o cordão/fio pelo guia de cordão.

Segure o cordão com as duas mãos.

Passe o cordão por cima da área diagonal da placa e 
deslize o cordão para dentro do furo do calcador.

* Desenrole um pouco de cordão sobre a mesa onde o 
novelo está apoiado para que ele não fique preso ou tenso 
durante o bordado. Dessa forma a máquina conseguirá 
costurar de forma macia sem enroscar.
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Prepare o tecido e a entretela no bastidor.

Encaixe o bastidor na máquina.

* Consulte o manual de instruções da sua máquina para 
informações de como preparar o bastidor e encaixar na 
máquina.

* Certifique-se de fazer um teste desse projeto antes de fazer na 
peça final.

Pressione o botão start/stop para costurar 5 ou 6 pontos. 

Pressione o botão start/stop novamente para parar a máquina.

Corte o excesso de cordão e de linha do início do bordado.

Pressione o botão start/stop novamente para iniciar a máquina 
e finalizar o bordado.
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CUIDADO:

Nós e imperfeições podem aparecer em alguns pontos 
do cordão/fio. 
Certifique-se de prestar atenção para impedir que essas 
imperfeições e nós passem pelo calcador. 
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Parte do cordão 
desenrolado 

Placa

Excesso 
de linha

Excesso 
de cordão


