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INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE 
DE SIGURANŢĂ

Înainte de a încerca să utilizaţi 
maşina, vă rugăm să citiţi cu atenţie 
aceste instrucţiuni de siguranţă.

PERICOL - Pentru a 
reduce riscul de electrocutare:
1 Deconectaţi întotdeauna de la priză 
cablul de alimentare al maşinii imediat 
după utilizare, când curăţaţi maşina, 
când realizaţi orice reglaje în cadrul 
operaţiunilor de întreţinere efectuate de 
utilizator menţionate în acest manual sau 
când lăsaţi maşina nesupravegheată. 

AVERTISMENT 
- Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu, 
electrocutare sau vătămare corporală.
2 Deconectaţi întotdeauna maşina de 
la priză când se realizează orice reglaje 
menţionate în manualul de instrucţiuni:
• Pentru a scoate maşina din priză, 

comutaţi întrerupătorul maşinii la 
poziţia cu simbolul „O” pentru a opri 
maşina, apoi ţineţi de ştecher şi trageţi-
l afară din priză. Nu trageţi de cablu. 

• Conectaţi maşina direct la priză. Nu 
utilizaţi un cablu prelungitor.

• Întotdeauna scoateţi din priză cablul de 
alimentare al maşinii atunci când se 
întrerupe alimentarea cu energie electrică. 

3 Nu utilizaţi niciodată maşina în cazul 
în care aceasta are cablul sau ştecherul 
deteriorat, nu funcţionează corespunzător, 
a fost supusă unui şoc mecanic, este 
deteriorată sau dacă pe unitate s-a vărsat 
apă. Duceţi maşina la cel mai apropiat 
dealer sau centru de service autorizat 
pentru examinare, reparare şi reglare 
electrică sau mecanică.
• Dacă observaţi fenomene 

neobişnuite cât timp maşina este 
depozitată sau utilizată, cum ar fi un 
miros, emanări de căldură, semne de 
decolorare sau deformare, întrerupeţi 
utilizarea maşinii şi deconectaţi 
imediat cablul de alimentare. 

• Când transportaţi maşina, asiguraţi-vă că 
o ţineţi de mâner. Dacă ridicaţi maşina 
ţinând-o de orice altă componentă, maşina 
se poate deteriora sau poate cădea, ceea 
ce ar putea provoca vătămări corporale. 

• Când ridicaţi maşina, aveţi grijă să nu faceţi 
mişcări bruşte sau neatente; în caz contrar, 
vă puteţi vătăma spatele sau genunchii. 

4 Întotdeauna păstraţi zona de lucru curată:
• Nu utilizaţi maşina dacă fantele de aerisire 

sunt obturate. Aveţi grijă ca în fantele de 
aerisire ale maşinii şi ale pedalei de 
control să nu se acumuleze depuneri de 
scame, praf şi material destrămat. 

• Nu depozitaţi obiecte pe pedala de control. 
• Nu utilizaţi cabluri prelungitoare. 

Conectaţi maşina direct la priză.
• Nu lăsaţi niciodată să cadă şi nu introduceţi 

niciun obiect în niciun orificiu al maşinii. 
• Nu folosiţi maşina în locuri unde se 

utilizează produse pe bază de aerosoli 
(spray) sau unde se administrează oxigen. 

• Nu utilizaţi maşina în apropierea unei 
surse de căldură, cum ar fi o plită sau un 
fier de călcat; în caz contrar, cablul de 
alimentare sau obiectul de îmbrăcăminte 
cusut se poate aprinde, având drept 
urmare incendiul sau electrocutarea. 

• Nu aşezaţi această maşină pe o suprafaţă 
instabilă, cum ar fi o masă instabilă sau 
înclinată; în caz contrar, maşina poate 
cădea, cauzând vătămări corporale. 

5 Este necesar să se acorde o 
atenţie specială la coasere:
• Întotdeauna acordaţi o mare atenţie acului. 

Nu utilizaţi ace îndoite sau deteriorate. 
• Nu vă apropiaţi degetele de nicio 

piesă în mişcare. Acordaţi atenţie 
specială zonei din jurul acului maşinii.

• Nu porniţi maşina în timp ce apăsaţi 
pedala de control. Maşina poate 
porni brusc şi poate duce la vătămari 
corporale sau la deteriorarea sa.

• Dacă efectuaţi orice reglaje în zona 
acului, comutaţi întrerupătorul maşinii 
în poziţia „O” pentru a opri maşina. 
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• Nu utilizaţi o placă de ac deteriorată sau 
necorespunzătoare, deoarece aceasta 
ar putea provoca ruperea acului. 

• Nu împingeţi şi nu trageţi materialul 
textil când coaseţi, şi urmaţi cu 
atenţie instrucţiunile la coaserea cu 
mâna liberă, astfel încât să nu deviaţi 
acul, provocând ruperea acestuia. 

6 Această maşină nu este o jucărie:
• Este necesar să fiţi foarte atent când 

maşina este utilizată de copii sau în 
apropierea acestora.

• Punga de plastic în care a fost livrată 
această maşină nu trebuie lăsată la 
îndemâna copiilor sau aruncată. Nu 
lăsaţi niciodată copiii să se joace cu 
punga; există riscul de sufocare.

• Nu utilizaţi maşina în aer liber.
7 Pentru o durată de viaţă mai lungă:
• Nu depozitaţi maşina în locaţii cu 

umiditate ridicată sau expuse la radiaţii 
solare directe. Nu utilizaţi şi nu depozitaţi 
maşina în apropierea unui radiator, a 
unui fier de călcat, a unei lămpi cu 
halogen sau a altor obiecte fierbinţi. 

• Pentru a curăţa carcasa maşinii, 
utilizaţi numai săpunuri neutre sau 
detergenţi neutri. Nu utilizaţi 
niciodată benzen, diluant sau prafuri 
de curăţat deoarece aceste produse 
pot deteriora carcasa şi maşina.

• Când înlocuiţi sau instalaţi orice 
ansambluri de piese, picioruşul presor, 
acul sau orice altă componentă, 
consultaţi manualul de utilizare pentru 
a asigura instalarea corectă. 

8 Pentru reparare sau reglare:
• În cazul în care se defectează lampa de 

iluminat (dioda electroluminescentă), 
aceasta trebuie înlocuită de un dealer 
autorizat. 

• În cazul producerii unei defecţiuni sau 
dacă este necesar un reglaj, mai întâi 
consultaţi tabelul referitor la localizarea şi 
remedierea problemelor prezentat în 
ultima parte a manualului de utilizare, 
pentru a verifica şi a regla 
dumneavoastră înşivă maşina. Dacă 
problema persistă, vă rugăm să consultaţi 
dealerul local autorizat Brother. 

Utilizaţi maşina numai în scopul 
pentru care a fost concepută, 
conform prezentării oferite în cadrul 
acestui manual.
Utilizaţi accesoriile recomandate de 
producător, conform specificaţiilor 
din acest manual.
Cuprinsul prezentului manual precum 
şi specificaţiile acestui produs pot fi 
modificate fără notificare prealabilă.
Pentru informaţii suplimentare despre 
produs, vizitaţi site-ul nostru web la 
adresa www.brother.com

PĂSTRAŢI ACESTE 
INSTRUCŢIUNI

Această maşină este 
destinată uzului casnic.

Această maşină nu este concepută 
pentru a fi utilizată de persoane 
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau mentale reduse sau care 
nu dispun de experienţa şi cunoştinţele 
necesare, cu excepţia cazurilor în care 
aceste persoane beneficiază de 
supraveghere sau instrucţiuni 
referitoare la utilizarea maşinii din 
partea unei persoane care poartă 
responsabilitatea pentru siguranţa lor. 
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă 
asigura că nu se joacă cu maşina.

Această maşină poate fi utilizată 
de copiii cu vârsta de 8 ani sau mai 
mari şi de persoane cu capacităţi 
fizice, senzoriale sau mentale 
reduse sau care nu au experienţa 
sau cunoştinţele necesare dacă 
sunt supravegheate sau dacă li s-
au dat instrucţiuni privind utilizarea 
în siguranţă a maşinii şi au înţeles 
riscurile implicate. Copiii nu trebuie 
să se joace cu această maşină. 
Curăţarea şi întreţinerea de către 
utilizator nu trebuie efectuate de 
copii fără a fi supravegheaţi.
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NUMAI PENTRU UTILIZATORII 
DIN MAREA BRITANIE, 

IRLANDA, MALTA ŞI CIPRU
IMPORTANT
• În cazul în care înlocuiţi siguranţa ştecherului, 

utilizaţi o siguranţă aprobată de ASTA şi compatibilă 

cu standardul BS 1362, care poartă marcajul  
şi care are valorile nominale marcate pe ştecher.

• Nu uitaţi să instalaţi capacul siguranţei. Nu utilizaţi 
niciodată ştechere de la care lipseşte capacul siguranţei.

• În cazul în care priza disponibilă nu este una 
adecvată pentru ştecherul livrat împreună cu acest 
echipament, trebuie să contactaţi un distribuitor 
autorizat pentru a obţine un cablu corespunzător.
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1 CUNOAŞTEREA MAŞINII DUMNEAVOASTRĂ 

DE CUSUT

ACCESORII
Am conceput aceste accesorii pentru a vă facilita majoritatea sarcinilor de coasere.

Notă
● Accesoriile incluse variază în funcţie de modelul maşinii.

Accesorii opţionale
Următoarele accesorii sunt disponibile ca accesorii opţionale care pot fi achiziţionate separat. Următoarele 
accesorii pot fi incluse împreună cu maşina dumneavoastră, în funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Nr. 
crt. Denumire piesă Cod piesă

America Altele

1 Picioruş zigzag „J” 
(pe maşină) XC4901-121

2 Picioruş pentru 
butonieră „A” X59369-321

3 Picioruş pentru fermoar „I” XE9369-001

4 Bobină (Una este 
montată pe maşină) SA156 SFB: 

XA5539-151

5 Set de ace
(ac 90/14)

Set de 3 bucăţi: XE5328-001
Set de 2 bucăţi: XE7064-001

6 Şurubelniţă XF3557-001
7 Pedala de control Consultaţi pagina 5

Nr. 
crt. Denumire piesă Cod piesă

America Altele

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

Nr. 
crt. Denumire piesă Cod piesă

America Altele
1 Placă de stopat XC6063-021

2 Picioruş pentru 
coaserea nasturilor „M” XE2137-001

3 Picioruş de deplasare SA107 F034N: 
XC2165-002

4 Picioruş pentru matlasat SA129 F005N: 
XC1948-052

5 Picioruş pentru matlasat 
1/4 inci SA125 F001N: 

XC1944-052

6 Picioruş pentru tiv 
îngust SA127 F003N: 

XC1945-052

7 Picioruş pentru cusătură 
invizibilă SA134 F018N: 

XC1976-052

8 Ghidaj pentru matlasat SA132 F016N: 
XC2215-052

Nr. 
crt. Denumire piesă Cod piesă

America Altele
4
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COMPONENTE PRINCIPALE

1 Bobinator (Pagina 11)
Acesta înfăşoară firul pe bobină, fir care este 
folosit în calitate de fir inferior.

2 Ax mosor (Pagina 11, 14)
Acesta susţine mosorul de fir.

3 Conducător de fir (Pagina 11, 14)
Acesta este folosit la înfăşurarea firului pe bobină 
şi apoi la înfilarea maşinii.

4 Pârghia de ridicare a firului (Pagina 15)
5 Butonul de reglare a tensiunii în firul superior 

(Pagina 21)
Acesta controlează tensiunea în firul superior.

6 Tăietor de fir (Pagina 19)
Pentru a tăia firele, treceţi-le prin tăietorul de fir.

7 Extensia mesei de lucru cu compartiment 
pentru accesorii (Pagina 5)

8 Picioruş presor (Pagina 8)
9 Pârghia pentru coasere inversă (Pagina 10)

Apăsaţi această pârghie pentru a coase în direcţie 
inversă.

0 Şurub de reglare fină a butonierei (Pagina 27)
A Butonul de selectare a modelului (Pagina 9)

Rotiţi butonul în orice direcţie pentru a alege 
cusătura dorită.

B Volant
Folosit pentru ridicarea şi coborârea manuală a 
acului.

C Întrerupătorul principal / al lămpii de coasere 
(Pagina 7)
Puteţi comuta întrerupătorul principal / al lămpii de 
coasere pentru a aprinde şi stinge lumina.

D Conectorul / priza pedalei de control (Pagina 6)
Conectaţi ştecherul pedalei de control şi conectaţi 
maşina la sursa de alimentare cu energie.

E Pârghia picioruşului presor (Pagina 14)
Folosită pentru ridicarea şi coborârea picioruşului 
presor.

F Pedală de control (Pagina 7)
Puteţi să o folosiţi pentru a controla viteza de 
coasere şi pentru a porni şi a opri coaserea. 

Pedală de control:
Modelul KD-1902 pentru zona 110-120 V

KD-1902 pentru zona 110-127 V (numai 
pentru Brazilia)

Modelul KD-2902 pentru zona 220-240 V
Codul componentei pedală de control diferă în funcţie 
de ţară sau regiune. Contactaţi dealerul de la care aţi 
achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de 
service autorizat.

Extensia mesei de lucru
Accesoriile pot fi depozitate într-un compartiment din 
interiorul extensiei mesei de lucru.

1 Glisaţi extensia mesei de lucru spre 
stânga pentru a deschide 
compartimentul.

1 Extensia mesei de lucru
2 Compartiment de depozitare
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UTILIZAREA MAŞINII DUMNEAVOASTRĂ DE CUSUT

AVERTISMENT

ATENŢIE

Conectarea ştecherelor

1 Conectaţi ştecherul pedalei de control 
la maşină. 

2 Conectaţi ştecherul de alimentare cu 
energie la o priză de perete.

Notă
● Dacă o pană de curent are loc în timpul 

utilizării maşinii de cusut, întrerupeţi 
alimentarea cu energie şi deconectaţi 
cablul de alimentare de la priză. La 
repornirea maşinii de cusut, urmaţi 
procedura necesară pentru operarea 
corectă a maşinii.

● Utilizaţi numai surse de alimentare pentru aparate de uz casnic. Utilizarea altor surse 
de alimentare poate provoca incendii, şocuri electrice sau deteriorarea maşinii.

● Asiguraţi-vă că fişele cablului de alimentare sunt introduse corect în priză şi în 
conectorul de alimentare cu energie a maşinii.

● Nu introduceţi fişa cablului de alimentare într-o priză electrică necorespunzătoare.
● Opriţi alimentarea cu energie electrică utilizând întrerupătorul principal şi scoateţi 

ştecherul din priză în următoarele situaţii:
• Dacă nu vă aflaţi în apropierea maşinii
• După utilizarea maşinii
• Dacă alimentarea cu energie se întrerupe în timpul utilizării maşinii
• Dacă maşina nu funcţionează corect din cauza unei conexiuni greşite sau a unei 

deconectări
• În timpul furtunilor cu descărcări electrice

● Folosiţi numai cablul de alimentare livrat împreună cu această maşină.
● Nu utilizaţi prelungitoare sau adaptoare cu mai multe prize la care sunt conectate 

multe alte aparate. În caz contrar, există riscul de incendiu sau de electrocutare.
● Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude. Există riscul de electrocutare.
● Dacă scoateţi din priză cablul de alimentare, opriţi mai întâi alimentarea maşinii de la 

întrerupătorul principal. Trageţi întotdeauna de ştecher atunci când scoateţi din priză 
cablul de alimentare. Nu trageţi de cablu; în caz contrar, acesta se poate deteriora, 
provocând un incendiu sau un şoc electric.

● Nu permiteţi tăierea, deteriorarea, modificarea, îndoirea forţată, tragerea, răsucirea sau 
înfăşurarea cablului de alimentare. Nu aşezaţi obiecte grele pe cablu. Nu expuneţi cablul la 
temperaturi ridicate. Nerespectarea acestor indicaţii poate duce la deteriorarea cablului şi la 
producerea de incendii sau şocuri electrice. În cazul deteriorării cablului sau a ştecherului, 
duceţi maşina la reparat la un distribuitor autorizat înainte de a continua utilizarea.

● Dacă maşina nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp, scoateţi din priză cablul de 
alimentare. În caz contrar, există riscul de incendiu.
6
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Întrerupătorul principal / al 
lămpii de coasere

Acest întrerupător porneşte alimentarea cu energie şi 
aprinde şi stinge lampa de coasere.

1 Pornire (spre marcajul „I”)
2 Oprire (spre marcajul „O”)

ATENŢIE

Pedala de control
Când apăsaţi încet pedala de control, maşina va 
funcţiona la viteză mică. Dacă o apăsaţi mai tare, 
viteza maşinii va creşte. Când ridicaţi piciorul de pe 
pedala de control, maşina se va opri.

1 Mai încet
2 Mai repede

Trebuie să vă asiguraţi că nu este nimic aşezat pe 
pedala de control când maşina nu este folosită.

ATENŢIE

Verificarea acului
Acul pentru cusut trebuie să fie întotdeauna drept şi 
ascuţit pentru o coasere lină.

■ Verificarea corectă a acului
Aşezaţi partea plată a acului pe o suprafaţă plană. 
Verificaţi vârful şi părţile laterale ale acului. 
Eliminaţi în siguranţă acele îndoite.

1 Spaţiu paralel
2 Suprafaţă orizontală (capacul bobinei, sticlă, etc.)

Înlocuirea acului

ATENŢIE

1 Opriţi maşina.

2 Ridicaţi acul rotind volantul spre 
dumneavoastră (în sens invers acelor 
de ceasornic) astfel încât marcajul de 
pe volant să fie orientat în sus.

3 Coborâţi pârghia picioruşului presor.

1 Pârghia picioruşului presor

● Nu porniţi maşina în timp ce apăsaţi 
pedala de control. Maşina poate porni 
brusc şi poate duce la vătămari 
corporale sau la deteriorarea sa.

● Nu permiteţi acumularea bucăţilor de 
material şi a prafului pe pedala de 
control. În caz contrar, există riscul 
de incendiu sau electrocutare.

2

1

1

2

● Opriţi întotdeauna maşina înainte de 
a înlocui acul. În caz contrar, se pot 
produce vătămări corporale dacă 
pedala de control este apăsată 
accidental şi maşina începe să coasă.

● Folosiţi numai ace pentru maşini de 
cusut de uz casnic. Alte ace se pot 
îndoi sau rupe şi pot provoca 
vătămări corporale.

● Nu coaseţi niciodată cu un ac îndoit. 
Un ac îndoit se va rupe cu uşurinţă şi 
va provoca vătămări corporale. 

1

2

1
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ATENŢIE

4 Ţineţi acul cu mâna stângă şi utilizaţi o 
şurubelniţă pentru a roti şurubul de 
fixare a acului în sens invers acelor de 
ceasornic în vederea scoaterii acului.

1 Folosiţi o şurubelniţă

• Nu exercitaţi o forţă prea mare la slăbirea 
sau la strângerea şurubului de fixare a 
acului; în caz contrar, anumite componente 
ale maşinii de cusut ar putea fi deteriorate.

5 Cu partea plată a acului orientată spre 
partea din spate a maşinii, introduceţi 
acul până când acesta atinge opritorul. 
Apoi strângeţi şurubul de fixare a 
acului folosind o şurubelniţă.

ATENŢIE

Înlocuirea picioruşului presor

ATENŢIE

Trebuie să schimbaţi picioruşul presor în funcţie de 
ceea ce veţi coase şi de felul în care o veţi face.

1 Opriţi maşina.
Ridicaţi pârghia picioruşului presor.

2 Ridicaţi acul rotind volantul spre 
dumneavoastră (în sens invers acelor 
de ceasornic) astfel încât marcajul de 
pe volant să fie orientat în sus.

3 Scoateţi picioruşul presor prin 
tragerea sa pe verticală în jos.

● Înainte de a înlocui acul, aşezaţi 
material textil sau hârtie sub 
picioruşul presor pentru a preveni 
căderea acului în orificiul din placa 
acului.

1 Folosiţi o şurubelniţă
2 Opritor ac
3 Ac

1

2

3 1

● Asiguraţi-vă că acul a fost introdus 
până la opritor şi, cu ajutorul unei 
şurubelniţe, strângeţi bine şurubul de 
fixare a acului; în caz contrar, acul se 
poate rupe sau pot apărea alte 
defecţiuni ale maşinii.

● Opriţi întotdeauna maşina înainte de 
a înlocui picioruşul presor. Dacă o 
lăsaţi pornită şi apăsaţi pedala de 
control, maşina va porni şi puteţi 
suferi vătămări corporale. 

● Folosiţi întotdeauna picioruşul presor 
corect pentru modelul cusăturii alese. 
Dacă folosiţi un picioruş presor 
necorespunzător, acul poate lovi 
picioruşul presor şi se poate îndoi sau 
rupe, cauzând vătămări corporale.

● Folosiţi doar picioruşe presoare care 
au fost concepute pentru a fi utilizate 
împreună cu această maşină. 
Folosirea oricărui alt picioruş presor 
poate cauza accidentări şi vătămări 
corporale.

1 Suportul picioruşului 
presor

2 Picioruş presor 

1

2

8
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4 Aşezaţi un picioruş presor diferit pe 
placa acului astfel încât tija de pe 
picioruşul presor să fie aliniată cu 
fanta dispozitivului de prindere. 

5 Coborâţi pârghia picioruşului presor şi 
fixaţi picioruşul presor pe 
dispozitivului de prindere. Dacă 
picioruşul presor este poziţionat 
corect, tija trebuie să se înclicheteze.

1 Dispozitiv de prindere
2 Tijă

■ Orientarea picioruşului presor la instalare

ATENŢIE

COMENZILE

Butonul de selectare a 
modelului

ATENŢIE

Pentru a selecta o cusătură, este suficient să rotiţi 
butonul de selectare a modelului în orice direcţie.

1 Butonul de selectare a modelului
2 Numărul cusăturii selectate

Nume de modele şi cusături

*1 : Cusăturile cu nr. 15-17 sunt disponibile numai pe 
anumite modele.

1 2 ● Dacă picioruşul presor nu este 
instalat cu orientarea corectă, acul 
poate lovi picioruşul presor, care 
poate îndoi sau rupe acul şi poate 
provoca vătămări corporale.

● Când folosiţi butonul de selectare a 
modelului pentru a selecta un model, 
ridicaţi acul rotind volantul spre 
dumneavoastră (în sensul invers acelor 
de ceasornic) astfel încât marcajul de 
pe volant să fie orientat în sus. Dacă 
acul se află în poziţia inferioară când 
rotiţi butonul de selectare a modelului, 
acul, picioruşul presor sau materialul 
textil se pot deteriora.

1

2 11

Model
Lungimea 
predefinită 
(mm (inci)) Pagină de 

referinţă
Numele cusăturii

Lăţimea 
predefinită 
(mm (inci))

0,5 (1/32)
26

BUTONIERA 
AUTOMATĂ ÎN 4 PAŞI 5 (3/16)

0,7 (1/32)
22, 29, 30, 

32
CUSĂTURA ÎN 

ZIG-ZAG 1,8 (1/8)

1

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

2

*1 *1 *1
9
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1

Pârghia pentru coasere 
inversă

Puteţi folosi coaserea inversă pentru cheiţă şi cusături 
de întărire.
Pentru a coase invers, împingeţi pârghia pentru coasere 
inversă cât mai mult posibil şi menţineţi-o în poziţia 
respectivă în timp ce apăsaţi încet pedala de control. 
Pentru a coase înainte, eliberaţi pârghia pentru coasere 
inversă. Maşina va continua apoi să coasă înainte.
Lungimea cusăturii înapoi este fixată la 2 mm (1/16 inci).

1 Pârghia pentru coasere inversă

1,5 (1/16)
22, 29, 30, 

32
CUSĂTURA ÎN 

ZIG-ZAG 3,3 (3/16)

2 (1/16)
22, 29, 30, 

32
CUSĂTURA ÎN 

ZIG-ZAG 5 (3/16)

0,5 (1/32)
22, 29

CUSĂTURĂ ÎN 
ZIGZAG (SATIN) 5 (3/16)

1,6 (1/16)

22, 31
CUSĂTURĂ DREAPTĂ 

(poziţia acului: în 
centru)

—

1,8 (1/8)

22, 31
CUSĂTURA DREAPTĂ

(Poziţia acului: în 
centru)

—

2 (1/16)

22, 31
CUSĂTURĂ DREAPTĂ 

(poziţia acului: în 
centru)

—

3 (1/8)
22, 28, 29, 

31, 32CUSĂTURĂ DREAPTĂ 
(poziţia acului: în 

centru)
—

4 (3/16)

22, 31
CUSĂTURĂ DREAPTĂ 

(poziţia acului: în 
centru)

—

2,5 (3/32)

22, 29, 31
CUSĂTURĂ DREAPTĂ 

(poziţia acului: la 
stânga)

—

Model
Lungimea 
predefinită 
(mm (inci)) Pagină de 

referinţă
Numele cusăturii

Lăţimea 
predefinită 
(mm (inci))

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 (1/16)
23, 32

CUSĂTURA DE TIV 
INVIZIBILĂ 5 (3/16)

1 (1/16)
24

CUSĂTURA ELASTICĂ 5 (3/16)

2 (1/16)
23, 32

CUSĂTURA DE TIV 
ELASTICĂ INVIZIBILĂ 5 (3/16)

2 (1/16)
24

CUSĂTURA TIP 
SURFILARE 5 (3/16)

1,2 (1/16)
25

CUSĂTURA CU 
ACŢIUNE DUBLĂ 5 (3/16)

1,2 (1/16)
25

CUSĂTURA DE 
LEGĂTURĂ 5 (3/16)

Model
Lungimea 
predefinită 
(mm (inci)) Pagină de 

referinţă
Numele cusăturii

Lăţimea 
predefinită 
(mm (inci))

12

13

14

15

16

17

1

10
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ÎNFILAREA MAŞINII

Bobinarea

ATENŢIE

1 Trageţi axul mosorului şi aşezaţi un 
mosor pe acest ax.

2 Ţinând firul mosorului cu mâna 
dreaptă, treceţi firul prin canalul 
conducătorului de fir, spre 
dumneavoastră. Apoi treceţi firul în 
jurul discului de pretensionare şi 
introduceţi firul complet.

ATENŢIE

● Bobina livrată împreună cu această maşină a fost creată special pentru această 
maşină. Folosirea altor modele de bobină poate cauza funcţionarea 
necorespunzătoare a acestei maşini. Folosiţi doar bobina care a fost livrată cu 
această maşină sau bobine de acelaşi tip (cod componentă: SA156, SFB: XA5539-
151). Folosirea altor bobine poate cauza deteriorarea maşinii.

Mărime reală

11,5 mm
(7/16 inci)

Acest model Alte modele

1 Disc de pretensionare 2 Axul bobinatorului 3 Bobină

3

2

1

1 Trageţi firul 
complet.

● Dacă mosorul nu este poziţionat corect 
sau este fixat necorespunzător, firul se 
poate încurca pe axul mosorului.
11
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1

12

3 Treceţi capătul firului prin orificiul 
bobinei începând din interiorul bobinei.

4 Aşezaţi bobina pe axul bobinatorului şi 
glisaţi axul bobinatorului spre dreapta. 
Răsuciţi bobina, cu mâna, în sensul 
acelor de ceasornic până când 
protuberanţa intră în fanta bobinei.
• Trageţi prin orificiul bobinei 7 până la 10 cm 

(3–4 inci) de fir.

1 Protuberanţă
2 Fantă
3 7-10 cm (3 - 4 inci)

ATENŢIE

5 Porniţi maşina.

ATENŢIE

6 În timp ce ţineţi capătul firului, apăsaţi 
uşor pedala de control pentru a 
înfăşura firul în jurul bobinei de câteva 
ori. Apoi opriţi maşina.

7 Tăiaţi excesul de fir de deasupra bobinei.
• Lăsaţi 1 cm (1/2 inci) de fir deasupra 

orificiului bobinei.

1 1 cm (1/2 inci)

ATENŢIE

8 Apăsaţi pedala de control pentru a 
porni maşina.

9 Când bobina este înfăşurată complet 
şi începe să se învârtă încet, ridicaţi 
piciorul de pe pedala de control.

0 Tăiaţi firul, glisaţi axul bobinatorului 
spre stânga şi scoateţi bobina.

Notă
● Dacă maşina de cusut este pornită sau 

volantul este rotit după înfăşurarea firului 
pe bobină, maşina va emite un clic; acest 
lucru nu indică o defecţiune.

● Tija de fixare a acului nu se mişcă atunci 
când glisaţi axul bobinatorului spre dreapta.

ATENŢIE

● Trageţi firul întins şi ţineţi capătul firului 
drept în sus. Dacă firul este prea scurt, 
nu este întins sau ţinut într-un unghi, se 
pot produce vătămări corporale în 
timpul înfăşurării firului pe bobină.

● Nu porniţi maşina în timp ce apăsaţi 
pedala de control. Maşina poate porni 
brusc şi poate duce la vătămari 
corporale sau la deteriorarea sa.

3 1

2

● Urmaţi cu atenţie instrucţiunile. Dacă 
nu tăiaţi complet excesul de fir 
înainte de a înfăşura bobina, atunci 
când firul se termină acesta se poate 
încurca în jurul bobinei şi poate 
cauza ruperea acului.

● Înfăşurarea necorespunzătoare a 
bobinei poate cauza slăbirea tensiunii 
firului şi poate provoca ruperea acului.

1 Înfăşurare uniformă
2 Înfăşurare necorespunzătoare

1

1 2
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Înfilarea firului inferior
Instalarea bobinei pe care a fost înfăşurat firul.

ATENŢIE

1 Pregătiţi bobina în mod corespunzător 
înainte de a înfila firul inferior.
• Consultaţi pagina 11 pentru detalii despre 

înfăşurarea bobinei.

2 Ridicaţi acul rotind volantul spre 
dumneavoastră (în sens invers acelor 
de ceasornic) şi ridicaţi pârghia 
picioruşului presor.

3 Scoateţi capacul bobinei glisându-l şi 
ridicaţi-l spre dumneavoastră.

1 Capac bobină

4 Introduceţi bobina astfel încât firul să 
iasă în direcţia indicată de săgeată.

ATENŢIE

5 Ţineţi capătul firului, apăsaţi bobina în 
jos cu degetul şi apoi introduceţi firul 
prin fantă, conform ilustraţiei.
• Dacă firul nu este introdus corect prin arcul 

de reglare a tensiunii de pe suveică, aceasta 
poate provoca o tensiune incorectă în fir.

1 Arc de reglare a tensiunii

6 Aşezaţi la loc capacul bobinei. Aşezaţi 
protuberanţa în canalul de fixare a 
suportului suveicii şi apăsaţi-o în interior.

1 Canal
2 Protuberanţă

• Asiguraţi-vă de ieşirea capătului firului prin 
capac spre partea din spate a maşinii 
(conform ilustraţiei).

• Trageţi firul inferior înainte de a începe 
coaserea. Consultaţi „Ridicarea firului 
inferior” la pagina 16 după înfilarea firului 
superior.

● Asiguraţi-vă că opriţi maşina în 
timpul înfilării. Dacă apăsaţi din 
greşeală pedala de control şi maşina 
începe să coasă, există riscul de 
vătămare corporală.

1

● Asiguraţi-vă că instalaţi bobina astfel 
încât firul să se desfăşoare în direcţia 
corectă. Dacă firul se desfăşoară în 
direcţia greşită, aceasta poate 
provoca o tensiune incorectă în fir 
sau ruperea acului.

1

1
2
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1

Înfilarea firului superior

1 Ax mosor
2 Conducător de fir (spate)
3 Conducător de fir (faţă)

4 Pârghia de ridicare a firului
5 Marcaj pe volant

ATENŢIE

1 Opriţi maşina.

2 Ridicaţi pârghia picioruşului presor.

1 Pârghia picioruşului presor

3 Ridicaţi acul rotind volantul spre 
dumneavoastră (în sens invers acelor 
de ceasornic) astfel încât marcajul de 
pe volant să fie orientat în sus.
• Dacă acul nu este ridicat corect, maşina de 

cusut nu poate fi înfilată.

1 Marcaj pe volant

4 Trageţi axul mosorului şi aşezaţi un 
mosor pe acest ax.

ATENŢIE

4

3

22
1

5

● La înfilarea firului superior, urmaţi cu atenţie instrucţiunile. Dacă înfilarea firului 
superior nu se realizează în mod corect, firul s-ar putea încurca, iar acul s-ar putea 
îndoi sau rupe.

● Nu folosiţi niciodată un fir cu numărul 20 sau mai mic.
● Folosiţi combinaţia corectă de ac şi fir. Pentru detalii despre combinaţia corectă de 

ace şi fire, consultaţi „COMBINAŢII ÎNTRE MATERIAL, FIR ŞI AC” la pagina 17.

1

1

● Dacă mosorul nu este poziţionat 
corect sau este fixat 
necorespunzător, firul se poate 
încurca pe axul mosorului şi poate 
provoca ruperea acului.
14
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5 Ţinând firul mosorului cu mâna 
dreaptă, treceţi firul prin canalul 
conducătorului de fir, spre 
dumneavoastră.
• Asiguraţi-vă că arcul din canelură a apucat 

firul.

1 Arc

6 Introduceţi firul superior conform 
ilustraţiei de mai jos.

7 Ghidaţi firul prin pârghia de ridicare a 
firului de la dreapta la stânga, conform 
ilustraţiei de mai jos.

1 Pârghia de ridicare a firului

De reţinut
● Dacă pârghia de ridicare a firului este 

coborâtă, firul superior nu poate fi înfăşurat 
în jurul pârghiei de ridicare a firului. 
Asiguraţi-vă că ridicaţi acul rotind volantul 
spre dumneavoastră (în sens invers acelor 
de ceasornic) astfel încât marcajul de pe 
volant să fie orientat în sus.

8 Treceţi firul prin spatele 
conducătorului de fir aflat deasupra 
acului.
• Firul poate fi trecut cu uşurinţă prin spatele 

conducătorului de fir de pe tija de fixare a 
acului ţinând firul cu mâna stângă şi apoi 
introducând firul cu mâna dreaptă.

1 Conducătorului de fir de pe tija de fixare a 
acului

9 Înfilaţi acul din faţă în spate şi trageţi 
în afară aproximativ 5 cm (2 inci) de fir.

1 5 cm (2 inci)

Notă
● Asiguraţi-vă că ridicaţi pârghia picioruşului 

presor şi pârghia de ridicare a firului înainte 
de a introduce firul superior.

● Dacă introduceţi incorect firul puteţi cauza 
probleme la coasere.

1

1

2

3

4

5

1

1

1

1
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1

Ridicarea firului inferior

1 În timp ce ţineţi uşor capătul firului 
superior, rotiţi încet, manual, volantul 
spre dumneavoastră (în sensul invers 
acelor de ceasornic) pentru a coborî şi 
a ridica acul.

2 Trageţi firul superior pentru a ridica 
firul inferior.

1 Fir superior
2 Firul inferior

3 Trageţi aproximativ 10 cm (4 inci) din 
ambele fire şi aşezaţi-le spre partea 
din spate a maşinii, sub picioruşul 
presor.

1 Fir superior
2 Firul inferior

1

1

2

2

1

2
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COMBINAŢII ÎNTRE MATERIAL, FIR ŞI AC

Notă
● Nu folosiţi niciodată un fir cu numărul 20 sau mai mic. Acest lucru poate provoca funcţionarea 

defectuoasă a maşinii.

De reţinut
● Cu cât numărul firului este mai mic, cu atât firul este mai gros; cu cât numărul acului este mai mare, cu 

atât acul este mai gros.

■ Ac cu vârf-bilă
Folosiţi acul cu vârf-bilă atunci când coaseţi materiale elastice sau materiale pe care este posibil să săriţi cu 
uşurinţă cusăturile. 
Acul recomandat de fabrică este „HG-4BR” (Organ). Acele Schmetz „JERSEY BALL POINT” (ace cu vârf bilă 
pentru jerseu) 130/705H SUK 90/14 pot fi folosite ca înlocuitor.

■ Fir de nailon transparent
Folosiţi un ac de la 90/14 până la 100/16, indiferent de material sau de fir.

ATENŢIE

Tipul materialului/Aplicaţie Fir Mărimea aculuiTip Mărime
Materiale de 

grosime 
medie

Postav Bumbac
60–90

75/11–90/14Tafta Sintetic mercerizat
Flanel, gabardină Mătase 50

Materiale 
subţiri

Batist Bumbac
60–90

65/9–75/11Georgette Sintetic mercerizat
Atlas, satin Mătase 50

Materiale 
groase

Denim Bumbac
30 100/16
50

90/14–100/16Catifea reiată Sintetic mercerizat
50–60Stofă de lână Mătase

Materiale 
elastice

Jerseu
Fir pentru tricot 50–60

Ac cu vârf-bilă 
75/11–90/14

(colorat în auriu)Tricot

Materiale fragile
Bumbac

50–90
65/9–90/14Sintetic mercerizat

Mătase 50

Pentru cusături la vedere Sintetic mercerizat
Mătase

30 100/16
50–60 75/11–90/14

● Asiguraţi-vă că respectaţi combinaţiile de ace, fire şi materiale listate în tabel. 
Utilizând o combinaţie greşită, de exemplu un material greu ca denimul cu un ac mic
(65/9-75/11), acul se poate îndoi sau se poate rupe. De asemenea, datorită unei 
combinaţii greşite cusătura poate fi inegală, materialul se poate încreţi sau cusătura 
va fi sărită.
17
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2

2 ETAPE DE BAZĂ ALE COASERII

Vă rugăm să citiţi înainte de a începe să coaseţi

ATENŢIE

Începerea coaserii

1 Porniţi maşina.

ATENŢIE

2 Ridicaţi acul rotind volantul spre 
dumneavoastră (în sens invers acelor 
de ceasornic) astfel încât marcajul de 
pe volant să fie orientat în sus.

3 Rotiţi butonul de selectare a modelului 
pentru a selecta o cusătură (consultaţi 
pagina 9).

4 Înlocuiţi picioruşul presor (consultaţi 
pagina 8).

5 Ridicaţi pârghia picioruşului presor.

1 Pârghia picioruşului presor

6 Aşezaţi materialul sub picioruşul 
presor, treceţi firul pe sub picioruşul 
presor şi apoi scoateţi aproximativ 
5 cm (2 inci) de fir spre partea din 
spate a maşinii.

1 5 cm (2 inci)

● Pentru a evita vătămarea corporală, supravegheaţi acul cu atenţie în timp ce utilizaţi 
maşina. Ţineţi mâinile la distanţă de piesele în mişcare. 

● Nu întindeţi şi nu trageţi materialul în timpul coaserii, altfel acul se poate deteriora şi 
puteţi suferi vătămări corporale.

● Nu folosiţi ace îndoite sau rupte, altfel puteţi suferi vătămări corporale.
● Aveţi grijă ca acul să nu lovească bolţurile de prindere sau alte obiecte în timpul 

coaserii. Acul se poate rupe şi puteţi suferi vătămări corporale.
● Folosiţi întotdeauna un picioruş presor corespunzător. Dacă folosiţi un picioruş 

presor necorespunzător, acul poate lovi picioruşul presor şi se poate îndoi sau rupe, 
cauzând vătămări corporale.

● Când rotiţi volantul cu mâna, rotiţi-l întotdeauna spre dumneavoastră (în sens invers 
acelor de ceasornic). Rotirea acestuia în direcţia opusă poate cauza încurcarea firului 
şi deteriorarea acului sau materialului, precum şi vătămări corporale.

● Nu începeţi coaserea fără a aşeza materialul sub picioruşul presor; în caz contrar, 
acesta se poate deteriora.

● Nu porniţi maşina în timp ce apăsaţi 
pedala de control. Maşina poate porni 
brusc şi poate duce la vătămari 
corporale sau la deteriorarea sa.

1

1
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7 În timp ce ţineţi capătul firului şi 
materialul cu mâna stângă, rotiţi 
volantul spre dumneavoastră (în sens 
invers acelor de ceasornic) cu mâna 
dreaptă pentru a coborî acul în punctul 
de începere a cusăturii.

8 Coborâţi pârghia picioruşului presor.

1 Pârghia picioruşului presor

9 Apăsaţi încet pedala de control. 

Maşina începe să coasă.

0 Ridicaţi piciorul de pe pedala de control.
Maşina se opreşte din cusut.

• Puteţi folosi coaserea inversă pentru cheiţă 
şi cusături de întărire apăsând pârghia 
pentru coasere inversă. Consultaţi „Pârghia 
pentru coasere inversă” la pagina 10 pentru 
detalii.

a Ridicaţi acul rotind volantul spre 
dumneavoastră (în sens invers acelor 
de ceasornic).

b Ridicaţi pârghia picioruşului presor.

c Trageţi materialul spre partea stângă a 
maşinii şi apoi treceţi firele prin 
tăietorul de fir pentru a le tăia.

.

1 Tăietor de fir

Coaserea de probă
Trebuie cusut un petic de material de probă. Folosiţi 
un petic de material şi un fir identice cu cele folosite 
pentru lucrarea dumneavoastră şi verificaţi tensiunea 
în fir şi lungimea şi lăţimea cusăturii.

Schimbarea direcţiei de 
coasere

Opriţi maşina cu acul introdus în material în punctul în 
care doriţi să schimbaţi direcţia de coasere, apoi 
ridicaţi pârghia picioruşului presor. Folosind acul ca 
punct de întoarcere, întoarceţi materialul, coborâţi 
pârghia picioruşului presor şi apoi continuaţi să 
coaseţi.

Coaserea materialelor groase
■ Dacă materialul nu intră sub picioruşul 

presor
Dacă materialul nu intră cu uşurinţă sub picioruşul 
presor, ridicaţi pârghia picioruşului presor şi mai 
sus pentru a aduce picioruşul presor în poziţia cea 
mai înaltă.

ATENŢIE

1

1

● În cazul în care coaseţi un material cu 
o grosime de peste 6 mm (15/64 inci) 
sau în cazul în care materialul este 
împins cu o forţă excesivă, acul se 
poate îndoi sau rupe.
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2

Coaserea materialelor subţiri
Când coaseţi materiale subţiri, cusătura poate fi 
aliniată necorespunzător sau materialul poate fi 
introdus incorect. În cazul acesta, aşezaţi o coală de 
hârtie subţire sau un material stabilizator sub material 
şi coaseţi-l împreună cu materialul. După finalizarea 
cusăturii, îndepărtaţi excesul de hârtie.

1 Material stabilizator sau hârtie

Coaserea materialelor elastice
Mai întâi însăilaţi bucăţile de material şi apoi coaseţi-le 
fără a întinde materialul.

1 Însăilare

Coaserea bucăţilor cilindrice
Îndepărtarea extensiei mesei de lucru facilitează 
coaserea bucăţilor cilindrice de material, cum ar fi 
manşetele şi cracii de pantaloni, sau porţiunile greu 
accesibile.

1 Glisaţi extensia mesei de lucru spre 
stânga pentru a o elibera.

1 Extensia mesei de lucru

După îndepărtarea extensiei mesei de 
lucru, este posibilă coaserea pe braţul 
detaşabil.

Notă
● După finalizarea coaserii pe braţul 

detaşabil, instalaţi extensia mesei de lucru 
în poziţia originală.

2 Glisaţi piesa pe care doriţi să o coaseţi 
pe braţ şi apoi coaseţi începând din 
partea de sus.

Tensiunea firului
Tensiunea firului va afecta calitatea cusăturilor 
dumneavoastră. Poate fi necesară ajustarea acesteia 
atunci când schimbaţi tipul de material sau de fir.

De reţinut
● Vă recomandăm să coaseţi un petic din 

acelaşi material înainte de a începe 
coaserea materialului propriu-zis.

■ Tensiunea corectă
Tensiunea corectă este importantă, deoarece o 
tensiune prea mare sau prea mică va slăbi 
cusăturile sau va cauza încreţirea materialului.

1

1

1

1 Faţa materialului
2 Spatele materialului
3 Fir superior
4 Firul inferior

1

2

3
4
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■ Firul superior este prea întins
Pe faţa materialului vor apărea bucle.

Notă
● Dacă firul bobinei a fost înfilat incorect, firul 

superior poate fi prea întins. În cazul 
acesta, consultaţi „Înfilarea firului inferior” 
la pagina 13 şi înfilaţi din nou firul bobinei.

Soluţie
Reduceţi tensiunea prin rotirea butonului de 
reglare a tensiunii în firul superior spre un număr 
mai mic.

■ Firul superior nu este bine întins 
Pe spatele materialului vor apărea bucle.

Notă
● Dacă firul superior a fost înfilat incorect, se 

poate ca firul superior să nu fie bine întins. 
În cazul acesta, consultaţi „Înfilarea firului 
superior” la pagina 14 şi înfilaţi din nou firul 
superior.

Soluţie
Măriţi tensiunea prin rotirea butonului de reglare a 
tensiunii în firul superior spre un număr mai mare.

1 Faţa materialului
2 Spatele materialului
3 Fir superior
4 Firul inferior
5 Pe faţa materialului 

apar bucle

1 Faţa materialului 
2 Spatele materialului
3 Fir superior
4 Firul inferior
5 Pe spatele 

materialului apar 
bucle

1

2

3
4
5

1

2

3
4

5
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3

3 CUSĂTURI INCLUSE

Cusătura dreaptă
Cusăturile drepte sunt folosite pentru crearea 
cusăturilor simple.

■ Cusături la vedere şi materiale elastice
Puteţi utiliza cusătura dreaptă pentru cusăturile la 
vedere şi coaserea materialelor uşoare.

Cusătura în zig-zag

■ Cusătura în zig-zag
Rotiţi butonul de selectare a modelului la cusătura 
în zig-zag, apoi începeţi coaserea.

Vă recomandăm să coaseţi folosind cusătura 
dreaptă la începutul şi la sfârşitul cusăturilor în zig-
zag. (Aceasta are rolul de cusătură de întărire.)

■ Cusătură în zigzag (Satin)
La realizarea cusăturilor decorative, puteţi folosi 
cusătura în zigzag (Satin).
La coaserea unui cusături în zigzag (Satin), 
tensionaţi mai puţin firul superior pentru a realiza 
cusături mai frumoase.
Folosind butonul de selectare a modelului de 
cusătură, pentru cusătura în zigzag (Satin) 
(numărul 5) puteţi selecta una din cele trei lungimi 
ale cusăturii. Poziţia din mijloc corespunde setării 
pentru lungimea standard a cusăturii.

1 Pentru a cusătură cu pasul mai scurt, rotiţi 
butonul de selectare spre stânga poziţiei 
corespunzătoare cusăturii zigzag (Satin) 
(numărul 5).

2 Pentru o cusătură cu pasul mai lung, rotiţi 
butonul de selectare spre dreapta poziţiei 
corespunzătoare cusăturii zigzag (Satin) 
(numărul 5).

Numele cusăturii Model
Lungimea 
cusăturii

[mm (inci)]

Cusătura dreaptă 
(Poziţia acului: în 

centru)
1,6 (1/16)

Cusătura dreaptă 
(Poziţia acului: în 

centru)
1,8 (1/8)

Cusătura dreaptă 
(Poziţia acului: în 

centru)
2 (1/16)

Cusătura dreaptă 
(Poziţia acului: în 

centru)
3 (1/8)

Cusătura dreaptă 
(Poziţia acului: în 

centru)
4 (3/16)

Cusătura dreaptă 
(Poziţia acului: la 

stânga)
2,5 (3/32)

Numele 
cusăturii Model

Lungimea 
cusăturii

[mm (inci)]

Lăţimea 
cusăturii 

[mm (inci)]

Cusătura în 
zig-zag 0,7 (1/32) 1,8 (1/8)

Cusătura în 
zig-zag 1,5 (1/16) 3,3 (3/16)

Cusătura în 
zig-zag 2 (1/16) 5 (3/16)

Cusătură în 
zigzag (Satin) 0,5 (1/32) 5 (3/16)

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

8
7

6
5

4

3

1 2
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Cusătura de tiv invizibilă

De reţinut
● Când mărimea bucăţilor cilindrice de 

material este prea mică pentru a putea fi 
introduse pe braţ sau lungimea acestora 
este prea mică, materialul nu va putea fi 
tras şi se poate să nu obţineţi rezultatele 
dorite.

1 Întoarceţi pe dos fusta sau pantalonii.

1 Spatele materialului
2 Faţa materialului
3 Partea inferioară
4 Marginea materialului

2 Pliaţi marginea materialului pentru a 
obţine tivul dorit şi apăsaţi.

3 Utilizaţi creta de croitorie pentru a 
însemna materialul 5 mm (3/16 inch) 
de la marginea materialului şi apoi 
însăilaţi.

4 Pliaţi materialul în interior de-a lungul 
cusăturii de însăilare.

5 Desfaceţi marginea materialului şi 
aşezaţi materialul cu spatele în sus.

6 Îndepărtaţi extensia mesei de lucru şi 
astfel va fi posibilă coaserea pe braţul 
detaşabil.
• Pentru detalii referitoare la coaserea pe 

braţul detaşabil, consultaţi „Coaserea 
bucăţilor cilindrice” (Pagina 20).

Numele 
cusăturii Model

Lungimea 
cusăturii

[mm (inci)]

Lăţimea 
cusăturii 

[mm (inci)]

Cusătura de 
tiv invizibilă 2 (1/16) 5 (3/16)

Cusătura de 
tiv elastică 
invizibilă

2 (1/16) 5 (3/16)

1 Spatele 
materialului

2 Faţa materialului
3 Marginea 

materialului
4 Marginea pentru 

tivul dorit

<Material gros>

<Material normal>

<Vedere  laterală>

12

14

2

1 3

4

1

2

1 2

1

3

3

4

2

1 Spatele 
materialului

2 Faţa materialului
3 Marginea 

materialului
4 Cusătura de 

însăilare
5 5 mm (3/16 inci)
6 Marginea pentru 

tivul dorit

<Material gros>

<Material normal>
<Vedere laterală>

1 Spatele 
materialului

2 Marginea 
materialului

3 Însăilare
4 5 mm (3/16 inci)
5 Marginea pentru 

tivul dorit
6 Faţa materialului
7 Punct de însăilare

<Material gros>

<Material normal>

<Vedere laterală>

1 Spatele 
materialului

2 Faţa materialului
3 Însăilare
4 Marginea 

materialului
5 Marginea pentru 

tivul dorit
6 Punct de 

însăilare

<Material gros>

<Material normal>

<Vedere laterală>

1 2

1 2

3
5

6

4

1 2

1

2

3

4

1

1

6

7

5

6

1
1

1
1

1
2

3

45
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3

7 Glisaţi porţiunea pe care doriţi să o 
coaseţi pe braţ, asiguraţi-vă că 
materialul este tras corect, şi apoi 
începeţi coaserea.

1 Braţ

8 După selectarea cusăturii, rotiţi încet 
volantul spre dumneavoastră (în sens 
invers acelor de ceasornic) până când 
acul se mişcă de la dreapta la stânga.

9 Aşezaţi materialul sub picioruşul 
presor şi apoi reglaţi poziţia 
materialului până când acul prinde 
uşor pliul tivului când acul ajunge în 
capătul din stânga al cusăturii.

0 Coborâţi pârghia picioruşului presor.

a Coaseţi la viteză mică ţinând 
materialul cu mâinile, astfel încât acul 
să prindă uşor tivul.

b Îndepărtaţi aţa de însăilare şi întoarceţi 
materialul cu faţa în sus.

Cusătura de surfilare

* Cusătura cu nr. 15 este disponibilă numai pe 
anumite modele.

1 Aşezaţi materialul sub picioruşul 
presor astfel încât linia de coasere 
(sau vârful săgeţii) să se afle la 
aproximativ 3 mm (1/8 inci) spre 
stânga centrului picioruşului presor.

• Dacă zona de coasere este mai mare decât 
modelul cusăturii, tăiaţi excesul de material 
după coasere.

Cusătura elastică

Puteţi folosi cusătura elastică pentru peticire, 
coaserea elasticului sau unirea materialelor. Fiecare 
dintre acestea este descrisă mai jos. 

1 Spatele materialului
2 Tiv
3 Punctul de introducere 

a acului

1 Ac
2 Punctul de introducere 

a acului
3 Tiv

1 Spatele materialului 2 Faţa materialului

1

1 2 3

1
2

3

1 2

Numele 
cusăturii Model

Lungimea 
cusăturii

[mm (inci)]

Lăţimea 
cusăturii 

[mm (inci)]

Cusătura de 
surfilare 2 (1/16) 5 (3/16)

Numele 
cusăturii Model

Lungimea 
cusăturii

[mm (inci)]

Lăţimea 
cusăturii 

[mm (inci)]

Cusătura 
elastică 1 (1/16) 5 (3/16)

15

13
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■ Peticirea

1 Aşezaţi materialul de întărire sub 
porţiunea pe care doriţi să o peticiţi.
• Folosiţi bolţurile de prindere pentru a fixa 

materialul de întărire.

2 Urmând linia rupturii, coaseţi folosind 
cusătura elastică, conform ilustraţiei.

■ Coaserea elasticului

1 Prindeţi banda elastică pe spatele 
materialului.

2 Pe măsură ce coaseţi, întindeţi 
elasticul în faţa şi în spatele 
picioruşului presor.

■ Unirea materialelor
Puteţi folosi cusătura elastică pentru a uni două 
bucăţi de material, aceasta fiind foarte eficientă 
pentru coaserea materialelor tricotate. Dacă 
folosiţi fir de nailon, cusătura nu va fi vizibilă.

1 Aşezaţi marginile celor două bucăţi de 
material una lângă cealaltă şi centraţi-
le sub picioruşul presor.

2 Coaseţi-le împreună folosind cusătura 
elastică. Asiguraţi-vă că ţineţi marginile 
celor două materiale apropiate.
• Folosiţi bolţurile de prindere pentru a ţine 

apropiate marginile celor două materiale.

Cusătura cu acţiune dublă

* Cusăturile cu nr. 16-17 sunt disponibile numai pe 
anumite modele.

Aceste cusături sunt folosite pentru unirea a două 
bucăţi de material, ca de exemplu la îmbinarea 
bucăţilor de material. 

Exemplu: îmbinarea bucăţilor de material cu cusătura 
cu acţiune dublă

1 Linia de coasere dorită
2 Cusătura dreaptă
3 Cusătura cu acţiune dublă

Numele 
cusăturii Model

Lungimea 
cusăturii

[mm (inci)]

Lăţimea 
cusăturii 

[mm (inci)]

Cusătura cu 
acţiune dublă 1,2 (1/16) 5 (3/16)

Cusătura de 
legătură 1,2 (1/16) 5 (3/16)

16

17

1

2

3
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4

4 CREAREA BUTONIERELOR ŞI COASEREA 
NASTURILOR

ATENŢIE

Coaserea unei butoniere

De reţinut
● Vă recomandăm să exersaţi crearea unei 

butoniere pe un petic de material înainte de 
a o crea pe obiectul de îmbrăcăminte 
propriu-zis.

● Când creaţi butoniere pe materiale moi, 
aşezaţi un material stabilizator sub partea 
inferioară a materialului.

1 Folosind creta, însemnaţi poziţia şi 
lungimea butonierei pe material.

1 Marcaje pe material
2 Coaserea butonierei

2 Montaţi picioruşul pentru butoniere şi 
împingeţi ghergheful până când acesta 
se opreşte cu suportul de plastic în 
faţa cadrului. 

ATENŢIE

3 Mai întâi trebuie să coaseţi cheiţa 
frontală. Aliniaţi marcajul cheiţei 
frontale sub centrul picioruşului 
presor şi aşezaţi-l la nivelul celor două 
linii de pe picioruşul presor.

1 Partea din faţă a marcajului cu cretă
2 Linii roşii

■ Coaserea unei butoniere

● Opriţi întotdeauna maşina înainte de 
a înlocui picioruşul presor. În caz 
contrar, se pot produce vătămări 
corporale dacă pedala de control este 
apăsată accidental şi maşina începe 
să coasă.

Model
Lungimea 
cusăturii

[mm (inci)]

Lăţimea 
cusăturii 

[mm (inci)]
Picioruş

0,5 (1/32) 5 (3/16)
Picioruş 
pentru 

butonieră 
„A”

1

1

2

● Dacă picioruşul presor nu este instalat 
cu orientarea corectă, acul poate lovi 
picioruşul presor, care poate îndoi sau 
rupe acul şi poate provoca vătămări 
corporale. (Consultaţi pagina 8 pentru 
a vedea care este orientarea corectă a 
picioruşului presor.)

Pas Secţiune de 
coasere Model

Pasul 1
(Cheiţa frontală)

1. Setaţi butonul de selectare a modelului în poziţia 
„a”.

2. Coborâţi picioruşul presor şi coaseţi 5 - 6 
cusături.

3. Opriţi maşina în timp ce acul se află în partea din 
stânga a cusăturii şi scoateţi acul din material.

Pasul 2
(Partea stângă)

1. Rotiţi butonul de selectare a modelului în poziţia 
„b”.

2. Coaseţi pe lungimea marcată cu creta de 
croitorie.

3. Opriţi maşina în timp ce acul se află în partea din 
stânga cusăturii şi scoateţi acul.

12
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■ Întărirea cusăturii şi tăierea butonierei

1 Pentru a întări cusătura, rotiţi 
materialul cu 90 de grade în sens 
invers acelor de ceas şi coaseţi 
cusături drepte până la capătul cheiţei 
din faţă a butonierei.

2 Scoateţi materialul din maşină. Vă 
recomandăm să fixaţi ace de gămălie 
la ambele capete pentru a preveni 
tăierea cusăturii.

3 Tăiaţi o deschidere în mijlocul 
butonierei cu dispozitivul de desfăcut 
cusături. Fiţi atenţi să nu tăiaţi şi 
cusăturile.

ATENŢIE

Ajustarea butonierelor 
În cazul în care cusătura de pe cele două părţi ale 
butonierei nu este identică, puteţi efectua următoarele 
ajustări.

1 După ce aţi cusut partea din stânga a 
butonierei, coaseţi partea din dreapta 
şi urmăriţi modul în care este tras 
materialul.

1 Rândul corect

2 Dacă partea stângă este prea mare sau 
prea mică în comparaţie cu partea 
dreaptă, ajustaţi şurubul de reglare 
fină a butonierei conform descrierii din 
paragrafele de mai jos.

1 Şurub de reglare fină a butonierei
2 Partea stângă
3 Aspectul butonierei

Dacă partea stângă este prea mare, rotiţi 
şurubul de reglare fină a butonierei folosind 
o şurubelniţă mare în direcţia „–”.
Dacă partea stângă este prea mică, rotiţi 
şurubul de reglare fină a butonierei folosind 
o şurubelniţă mare în direcţia „+”.
• Această ajustare garantează că ambele 

părţi ale butonierei sunt egale.

Pasul 3
(Cheiţa din spate)

1. Rotiţi butonul de selectare a modelului în poziţia 
„c” (aceeaşi poziţie ca şi în pasul 1).

2. Faceţi 5 - 6 împunsături.
3. Opriţi maşina în timp ce acul se află în partea din 

dreapta cusăturii şi scoateţi acul din material.
Pasul 4
(Faţă)

1. Setaţi butonul de selectare a modelului în poziţia 
„d”.

2. Coaseţi partea din dreapta până când acul 
ajunge în dreptul cusăturii efectuate în pasul 1.

● Dacă pentru tăierea butonierei folosiţi 
un dispozitiv de desfăcut cusături, nu 
aşezaţi mâna sau degetul în calea 
acestuia. Dispozitivul poate aluneca 
şi vă puteţi accidenta.

Pas Secţiune de 
coasere Model

1

1

2

3 3
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5

5 UTILIZAREA ATAŞAMENTELOR ŞI 
APLICAŢIILOR

ATENŢIE

Inserţia fermoarului

Puteţi folosi picioruşul pentru fermoar „I” pentru a 
coase diferite tipuri de fermoare şi îl puteţi poziţiona cu 
uşurinţă în dreapta sau în stânga acului. 
Când coaseţi cu fermoarul pe partea dreaptă, ataşaţi 
dispozitivul de prindere la nitul stâng al picioruşului 
pentru fermoar. Când coaseţi cu fermoarul pe partea 
stângă, ataşaţi dispozitivul de prindere la nitul drept al 
picioruşului pentru fermoar.

1 Nitul drept pentru coaserea cu fermoarul pe 
partea stângă

2 Nitul stâng pentru coaserea cu fermoarul pe 
partea dreaptă

3 Punctul de introducere a acului pentru 
coaserea cu fermoarul pe partea stângă

4 Punctul de introducere a acului pentru 
coaserea cu fermoarul pe partea dreaptă

1 Pregătiţi materialul cu fermoarul 
însăilat pe spate.

1 Cusătura de însăilare
2 Cusături pe dos
3 Spatele materialului
4 Capătul de deschidere a fermoarului
5 Fermoar

2 Opriţi maşina.
Montaţi picioruşul pentru fermoar „I”.

ATENŢIE

3 Porniţi maşina.

ATENŢIE

4 Cu materialul aşezat cu faţa în sus, 
continuaţi să coaseţi cu fermoarul 
aşezat în dreapta picioruşului presor.

1 Capătul de deschidere a fermoarului
2 Cusătura de însăilare
3 Fermoar

• Realizaţi cusăturile în ordine, de la 1 la 3.

● Opriţi întotdeauna maşina înainte de a înlocui picioruşul presor. În caz contrar, se pot 
produce vătămări corporale dacă pedala de control este apăsată accidental şi maşina 
începe să coasă.

Numele 
cusăturii Model

Lungimea 
cusăturii

[mm (inci)]
Picioruş

Cusătura 
dreaptă 

(Poziţia acului: 
în centru)

3 (1/8)
Picioruş
pentru 

fermoar „I”

9

I

1

2

3

4

1

2

3

4

1

5
3

4

● Rotiţi volantul spre dumneavoastră (în 
sens invers acelor de ceasornic) şi 
verificaţi ca acul să nu atingă picioruşul 
pentru fermoar înainte de a începe 
coaserea. Alegerea unei cusături 
diferite va face ca acul să lovească 
picioruşul presor şi să se rupă, şi puteţi 
suferi vătămări corporale.

● Nu porniţi maşina în timp ce apăsaţi 
pedala de control. Maşina poate porni 
brusc şi poate duce la vătămari 
corporale sau la deteriorarea sa.

1

2
3

1

2

3
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ATENŢIE

5 După terminarea coaserii, îndepărtaţi 
aţa de însăilat.

Încreţirea

1 Slăbiţi tensiunea firului superior astfel 
încât firul inferior să se întindă pe 
dosul materialului.

2 Coaseţi un singur rând (sau mai multe) 
de cusături drepte.

3 Trageţi firele inferioare pentru a încreţi 
materialul.

Aplice

Puteţi crea o aplică prin tăierea unei bucăţi de material 
diferit într-o formă şi folosirea ei ca decoraţie.

1 Însăilaţi modelul decupat pe material.

2 Coaseţi cu grijă în jurul marginii 
modelului decupat folosind cusătura 
în zig-zag.

● Asiguraţi-vă că acul nu loveşte 
fermoarul în timpul coaserii. Dacă 
acul loveşte fermoarul, acul se poate 
rupe şi puteţi suferi vătămări 
corporale.

Numele cusăturii Model Lungimea cusăturii
[mm (inci)]

Cusătura dreaptă 
(Poziţia acului: în 

centru)
3 (1/8)

Cusătura dreaptă
(Poziţia acului: la 

stânga)
2,5 (3/32)

9

11

Numele 
cusăturii Model

Lungimea 
cusăturii

[mm (inci)]

Lăţimea 
cusăturii 

[mm (inci)]

Cusătura în 
zig-zag 0,7 (1/32) 1,8 (1/8)

Cusătura în 
zig-zag 1,5 (1/16) 3,3 (3/16)

Cusătura în 
zig-zag 2 (1/16) 5 (3/16)

Cusătură în 
zigzag (Satin) 0,5 (1/32) 5 (3/16)

2

3

4

5
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5

UTILIZAREA ACCESORIILOR OPŢIONALE

Coaserea nasturilor

1 Măsuraţi distanţa dintre butoniere şi 
setaţi butonul de selectare a modelului 
în dreptul cusăturii în zig-zag cu 
lăţimea dorită.

2 Opriţi maşina.

3 Schimbaţi picioruşul cu picioruşul 
pentru coaserea nasturilor „M”.

4 Aşezaţi placa de stopat pe placa 
acului.

5 Porniţi maşina.

ATENŢIE

6 Aşezaţi un nasture între picioruş şi 
material şi asiguraţi-vă că acul intră în 
orificii fără a lovi nasturele. Dacă acul 
loveşte nasturele, consultaţi pasul 1.

7 Realizaţi aproximativ 10 cusături la 
viteză mică.

ATENŢIE

8 Trageţi firul superior de la capătul 
cusăturii spre spatele materialului, 
apoi legaţi-l folosind firul bobinei.

Utilizaţi foarfecele pentru a tăia firul 
superior şi firul bobinei la începutul 
cusăturii.

Numele 
cusăturii Model

Lungimea 
cusăturii

[mm 
(inci)]

Lăţimea 
cusăturii 

[mm 
(inci)]

Picioruş Alte 
accesorii

Cusătura 
în 

zig-zag
0,7 

(1/32)
1,8 

(1/8)

Picioruş 
pentru 

coaserea 
nasturilor 

„M”

Placă de 
stopat

Cusătura 
în 

zig-zag
1,5 

(1/16)
3,3 

(3/16)

Picioruş 
pentru 

coaserea 
nasturilor 

„M”

Placă de 
stopat

Cusătura 
în 

zig-zag
2 

(1/16)
5 

(3/16)

Picioruş 
pentru 

coaserea 
nasturilor 

„M”

Placă de 
stopat

2

3

4

● Nu porniţi maşina în timp ce apăsaţi 
pedala de control. Maşina poate porni 
brusc şi poate duce la vătămari 
corporale sau la deteriorarea sa.

● Asiguraţi-vă că acul nu loveşte 
nasturele în timpul coaserii. Acul se 
poate rupe şi puteţi suferi vătămări 
corporale.
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Stoparea

1 Opriţi maşina.
Aşezaţi placa de stopat pe placa 
acului, apoi porniţi maşina.

2 Scoateţi picioruşul presor şi 
ansamblul suportului picioruşului 
presor şi apoi coborâţi pârghia 
picioruşului presor.

3 Aşezaţi porţiunea pe care doriţi să o 
peticiţi sub picioruşul presor împreună 
cu materialul de întărire.

4 Porniţi maşina.

ATENŢIE

5 Începeţi coaserea alternând între 
tragerea uşoară a materialului departe 
de dumneavoastră şi tragerea 
materialului spre dumneavoastră. 

Notă
● Coaseţi ţinând materialul întins, pentru a-l 

fixa în poziţie.

6 Repetaţi această mişcare până când 
porţiunea peticită este umplută cu linii 
paralele de coasere.

Numele 
cusăturii Model

Lungimea 
cusăturii

[mm (inci)]
Alte 

accesorii

Cusătura 
dreaptă 

(Poziţia acului: 
în centru)

1,6 (1/16) Placă de
stopat

Cusătura 
dreaptă 

(Poziţia acului: 
în centru)

1,8 (1/8) Placă de
stopat

Cusătura 
dreaptă 

(Poziţia acului: 
în centru)

2 (1/16) Placă de
stopat

Cusătura 
dreaptă 

(Poziţia acului: 
în centru)

3 (1/8) Placă de
stopat

Cusătura 
dreaptă 

(Poziţia acului: 
în centru)

4 (3/16) Placă de
stopat

Cusătura 
dreaptă 

(Poziţia acului: 
la stânga)

2,5 (3/32) Placă de
stopat

6

7

8

9

10

11

● Nu porniţi maşina în timp ce apăsaţi 
pedala de control. Maşina poate porni 
brusc şi poate duce la vătămari 
corporale sau la deteriorarea sa.
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5

Utilizarea picioruşului 
pentru cusătura invizibilă

Acest picioruş este util nu numai pentru cusătura de 
tiv elastică invizibilă, ci şi pentru coaserea marginilor 
materialului şi realizarea cusăturilor.
■ În timpul coaserii marginilor

1 Opriţi maşina.

2 Ataşaţi picioruşul pentru cusătura 
invizibilă. Porniţi maşina.

ATENŢIE

3 Poziţionaţi acul la distanţa la care 
doriţi să realizaţi cusătura faţă de 
marginea materialului şi apoi coborâţi 
acul în poziţia respectivă.

4 Rotiţi şurubul ghidajului picioruşului şi 
ajustaţi-l cu grijă pentru a ghida materialul.

1 Şurub
2 Conducător de fir

■ În timpul realizării cusăturilor

1 Opriţi maşina.

2 Ataşaţi picioruşul pentru cusătura 
invizibilă. 
Porniţi maşina.

ATENŢIE

3 Setaţi butonul de selectare a modelului 
în poziţia pentru cusătură dreaptă 
(poziţia acului: în centru). Aliniaţi 
ghidajul picioruşului cu poziţia acului.

4 Setaţi butonul de selectare a modelului 
în dreptul cusăturii în zig-zag cu 
lăţimea dorită.

5 Aşezaţi materialul sub picioruş astfel 
încât ghidajul picioruşului să fie aliniat 
între ambele margini ale materialului.

6 Coborâţi picioruşul presor şi începeţi 
coaserea.

■ În timpul realizării cusăturii de tiv 
elastice invizibile
La realizarea cusăturii de tiv elastice invizibile cu 
ajutorul picioruşului pentru cusătura invizibilă, rotiţi 
şurubul pentru a ajusta ghidajul pentru tivul pliat.

• Pentru mai multe detalii referitoare la cusătura 
de tiv invizibilă, consultaţi pagina 23.

1 Şurub
2 Conducător de fir
3 Tiv pliat

Numele 
cusăturii Model

Lungimea 
cusăturii 

[mm (inci)]

Lăţimea 
cusăturii 

[mm (inci)]

Cusătura în 
zig-zag 0,7 (1/32) 1,8 (1/8)

Cusătura în 
zig-zag 1,5 (1/16) 3,3 (3/16)

Cusătura în 
zig-zag 2 (1/16) 5 (3/16)

Cusătura 
dreaptă

(Poziţia acului: 
în centru)

3 (1/8) —

Cusătura de 
tiv invizibilă 2 (1/16) 5 (3/16)

Cusătura de 
tiv elastică 
invizibilă

2 (1/16) 5 (3/16)

● Nu porniţi maşina în timp ce apăsaţi 
pedala de control. Maşina poate porni 
brusc şi poate duce la vătămari 
corporale sau la deteriorarea sa.

2

3

4

9

12

14

1
2

1

2

● Nu porniţi maşina în timp ce apăsaţi 
pedala de control. Maşina poate porni 
brusc şi poate duce la vătămari 
corporale sau la deteriorarea sa.

1

2

3
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6 ANEXĂ

ÎNTREŢINEREA

Restricţii privind lubrifierea
Pentru a preveni deteriorarea acestei maşini, 
lubrifierea acesteia nu trebuie executată de către 
utilizator.
Această maşină a fost fabricată cu cantitatea 
necesară de ulei aplicată pentru a-i asigura 
funcţionarea corectă, astfel încât lubrifierea periodică 
să nu fie necesară.

Dacă apar probleme, cum ar fi dificultăţi la rotirea 
volantului sau zgomote neobişnuite, întrerupeţi 
imediat utilizarea maşinii şi contactaţi un dealer 
autorizat sau cel mai apropiat centru de service 
autorizat.

Măsuri de precauţie cu 
privire la depozitarea maşinii

Nu depozitaţi maşina în niciuna dintre condiţiile 
descrise mai jos, altfel se poate produce deteriorarea 
maşinii, de exemplu rugina cauzată de condens.

• Expusă la temperaturi extrem de ridicate
• Expusă la temperaturi extrem de scăzute
• Expusă la variaţii extreme de temperatură
• Expusă la umiditate mare sau aburi
• În apropierea unei flăcări, a unui radiator sau a unui 

aparat de aer condiţionat
• În aer liber sau expusă la lumina solară directă
• Expusă la medii cu foarte mult praf sau ulei

Notă
● Pentru a creşte durata de funcţionare a 

acestei maşini, porniţi-o şi utilizaţi-o 
periodic.
Depozitarea maşinii pe o perioadă lungă 
de timp fără a o utiliza, poate reduce 
eficienţa acesteia.

Curăţarea

ATENŢIE

1 Opriţi maşina şi scoateţi-o din priză.

2 Ridicaţi acul şi picioruşul presor.

3 Slăbiţi şurubul picioruşului presor şi 
şurubul de fixare a acului pentru a 
scoate suportul picioruşului presor şi 
acul. 

4 Scoateţi cele două şuruburi folosind 
şurubelniţa. Ridicaţi placa acului 
conform ilustraţiei şi apoi glisaţi placa 
acului spre stânga pentru a o scoate.

1 Folosiţi şurubelniţa

● Deconectaţi maşina de la priză 
înainte de a o curăţa, altfel riscaţi 
electrocutarea sau vătămarea 
corporală.

1
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6

5 Prindeţi suveica şi scoateţi-o în afară 
spre stânga.

6 Folosiţi o perie pentru curăţat sau un 
aspirator pentru a îndepărta praful de 
pe suportul suveicii şi zona din jurul 
acestuia.

1 Perie pentru curăţat
2 Suport suveică

• Nu lubrifiaţi suveica.

7 Introduceţi suveica astfel încât 
marcajul ▲ de pe suveică să se 
alinieze cu marcajul ● de pe maşină, 
conform ilustraţiei de mai jos.

• Aliniaţi marcajele ▲ şi ●.

1 Marcajul ▲
2 Marcajul ●
3 Suveică

• Asiguraţi-vă că punctele indicate sunt 
aliniate înainte de a instala suveica.

8 Instalaţi placa acului şi apoi strângeţi 
şuruburile.

1 Şuruburi

• Asiguraţi-vă că instalaţi placa acului în mod 
corect.

ATENŢIE1

2

1

2

1

2

3

● Nu utilizaţi niciodată o suveică 
zgâriată; în caz contrar, firul superior 
s-ar putea încurca, acul s-ar putea 
rupe şi ar putea fi afectate 
performanţele de brodare. Pentru a 
achiziţiona o nouă suveică (cod 
piesă: XE9326-001), contactaţi cel 
mai apropiat centru de service 
autorizat.

● Asiguraţi-vă că montaţi corect 
suveica, altfel acul se poate rupe.

1
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DEPANAREA

Dacă maşina nu mai funcţionează corect, înainte de a apela la service, verificaţi posibilele probleme descrise mai 
jos. Dumneavoastră puteţi rezolva majoritatea problemelor. Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, Brother 
Solutions Center vă oferă cele mai recente întrebări frecvente şi sfaturi privind depanarea. Vizitaţi-ne la „ http://
solutions.brother.com ”. Dacă problema persistă, contactaţi dealerul de la care aţi achiziţionat maşina sau cel mai 
apropiat centru de service autorizat.

Mod de 
manifestare Cauză posibilă Soluţie Pagina

Maşina de 
cusut nu 
funcţionează.

Întrerupătorul principal este oprit. Porniţi întrerupătorul principal. 7

Axul bobinatorului este împins spre 
dreapta. Mutaţi axul bobinatorului spre stânga. 12

Nu aţi folosit pedala de control în mod 
corect. Folosiţi corect pedala de control. 7

Materialul 
cusut de 
maşină nu 
poate fi 
îndepărtat.

Firul este încurcat sub placa acului. Ridicaţi materialul şi tăiaţi firele de sub 
acesta, apoi curăţaţi suportul suveicii. 33

Acul se 
rupe.

Acul a fost instalat greşit. Instalaţi corect acul. 7

Şurubul de fixare a acului este slăbit. Utilizaţi şurubelniţa pentru a strânge 
bine şurubul. 8

Acul este îndoit sau bont. Înlocuiţi acul. 7

Firul superior nu a fost înfilat corect. Înfilaţi corect firul superior. 14

Nu aţi folosit combinaţia corectă de 
material, fir şi ac.

Alegeţi un fir şi un ac potrivite pentru 
tipul materialului. 17

Picioruşul presor pe care îl folosiţi nu este 
potrivit pentru tipul de cusătură pe care 
doriţi să îl realizaţi.

Ataşaţi picioruşul presor corect pentru 
tipul de cusătură pe care doriţi să îl 
realizaţi.

–

Firul superior este prea tensionat. Reduceţi tensiunea firului superior. 21

Trageţi prea mult material. Ghidaţi încet materialul. –

Nu aţi montat corect mosorul. Montaţi corect mosorul. 14

Zona din jurul orificiului plăcii acului sau 
picioruşului presor este zgâriată.

Înlocuiţi plăcuţa acului.
Contactaţi comerciantul de la care aţi 
achiziţionat maşina sau cel mai 
apropiat centru de service autorizat.

–

Suveica este zgâriată.
Înlocuiţi suveica.
Contactaţi comerciantul de la care aţi 
achiziţionat maşina sau cel mai 
apropiat centru de service autorizat.

–

Nu aţi folosit bobina concepută pentru 
această maşină.

Folosiţi o bobină concepută pentru 
această maşină. 11

Firul 
superior se 
rupe.

Nu aţi înfilat corect firul superior. (De 
exemplu, nu aţi montat corect mosorul 
sau firul a ieşit din ghidajul situat 
deasupra acului.)

Înfilaţi corect firul superior. 14

Firul este înnodat sau încurcat. Desfaceţi nodurile şi descurcaţi firul. –

▼
Acul nu este potrivit pentru firul pe care îl 
folosiţi.

Alegeţi un ac potrivit pentru tipul de 
cusătură. 17
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6

▲ Firul superior este prea tensionat. Reduceţi tensiunea firului superior. 21

Firul 
superior se 
rupe.

Acul este îndoit sau bont. Înlocuiţi acul. 7

Acul a fost instalat greşit. Instalaţi corect acul. 7

Zona din jurul orificiului plăcii acului sau 
picioruşului presor este zgâriată.

Înlocuiţi plăcuţa acului.
Contactaţi comerciantul de la care aţi 
achiziţionat maşina sau cel mai 
apropiat centru de service autorizat.

–

Suveica este zgâriată sau prezintă bavuri.
Înlocuiţi suveica.
Contactaţi comerciantul de la care aţi 
achiziţionat maşina sau cel mai 
apropiat centru de service autorizat.

–

Nu aţi folosit bobina concepută pentru 
această maşină.

Folosiţi o bobină concepută pentru 
această maşină. 11

Firul inferior 
se încurcă 
sau se rupe.

Nu aţi înfăşurat corect firul bobinei. Înfăşuraţi corect firul bobinei. 11

Bobina este zgâriată sau nu se roteşte lin. Înlocuiţi bobina. –

Firul este încurcat. Îndepărtaţi firul încurcat şi curăţaţi 
suportul suveicii. 33

Nu aţi folosit bobina concepută pentru 
această maşină.

Folosiţi o bobină concepută pentru 
această maşină. 11

Bobina este setată incorect. Resetaţi corect firul bobinei. 13

Tensiunea 
firului este 
incorectă.

Nu aţi înfilat corect firul superior. Înfilaţi corect firul superior. 14

Nu aţi înfăşurat corect firul bobinei. Înfăşuraţi corect firul bobinei. 11

Nu aţi folosit combinaţia corectă de fir şi 
ac pentru materialul pe care îl folosiţi.

Alegeţi un fir şi un ac potrivite pentru 
tipul materialului. 17

Nu aţi ataşat corect suportul picioruşului 
presor.

Ataşaţi corect suportul picioruşului 
presor. –

Tensiunea firului este incorectă. Ajustaţi tensiunea firului superior. 20

Nu aţi folosit bobina concepută pentru 
această maşină.

Folosiţi o bobină concepută pentru 
această maşină. 11

Bobina este setată incorect. Resetaţi corect firul bobinei. 13

Materialul 
este încreţit.

Nu aţi înfilat corect firul superior sau nu aţi 
montat corect bobina.

Înfilaţi corect firul superior şi înfăşuraţi 
corect firul bobinei. 11-16

Nu aţi montat corect mosorul. Montaţi corect mosorul. 14

Nu aţi folosit combinaţia corectă de 
material, fir şi ac.

Alegeţi un fir şi un ac potrivite pentru 
tipul materialului. 17

Acul este îndoit sau bont. Înlocuiţi acul. 7

În cazul în care coaseţi materiale subţiri, 
materialul nu este tras corect.

Coaseţi aşezând un material 
stabilizator sub material. 20

Picioruşul presor pe care îl folosiţi nu este 
potrivit pentru tipul de cusătură pe care 
doriţi să îl realizaţi.

Ataşaţi picioruşul presor corect pentru 
tipul de cusătură pe care doriţi să îl 
realizaţi.

28

Tensiunea firului este incorectă. Ajustaţi tensiunea firului superior. 20

Mod de 
manifestare Cauză posibilă Soluţie Pagina
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Unele 
puncte de 
cusătură 
lipsesc.

Nu aţi înfilat corect firul superior. Înfilaţi corect firul superior. 14

Nu aţi folosit combinaţia corectă de 
material, fir şi ac.

Alegeţi un fir şi un ac potrivite pentru 
tipul materialului. 17

Acul este îndoit sau bont. Înlocuiţi acul. 7

Acul a fost instalat greşit. Instalaţi corect acul. 7

S-a acumulat praf sub placa acului sau în 
suveică.

Scoateţi placa acului şi curăţaţi placa 
şi suveica. 33

Cusătura nu 
este 
realizată 
corect.

Picioruşul presor pe care îl folosiţi nu este 
cel corect pentru tipul de cusătură.

Ataşaţi picioruşul presor corect pentru 
tipul de cusătură pe care doriţi să îl 
realizaţi.

–

Tensiunea firului este incorectă. Ajustaţi tensiunea firului superior. 20

Firul este încurcat. Îndepărtaţi firul încurcat. Dacă firul s-a 
încurcat în suveică, curăţaţi suveica. 33

Materialul nu 
este tras.

Placa de stopat este montată pe placa 
acului. Îndepărtaţi placa de stopat. –

Nu aţi folosit combinaţia corectă de 
material, fir şi ac.

Alegeţi un fir şi un ac potrivite pentru 
tipul materialului. 17

Firul s-a încurcat, de exemplu în suportul 
suveicii.

Îndepărtaţi firul încurcat. Dacă firul s-a 
încurcat în suportul suveicii, curăţaţi 
suportul suveicii.

33

Picioruşul presor pe care îl folosiţi nu este 
potrivit pentru tipul de cusătură pe care 
doriţi să îl realizaţi.

Ataşaţi picioruşul presor corect pentru 
tipul de cusătură pe care doriţi să îl 
realizaţi.

28

Mod de 
manifestare Cauză posibilă Soluţie Pagina
37
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