Aplicação:

Calcador com
Cortador Lateral

Este calcador com cortador lateral corta e ajuda a máquina a chulear a borda do tecido enquanto costura.
Este calcador para zigue-zague pode ser utilizado somente para as máquinas com larguras de ponto 7 mm e
bobina instalada por cima (horizontal).

■ Ajustes na máquina de costura
● Padrões de costura
7 mm
Ponto reto (à esquerda)
Comprimento do ponto: 1 - 4
Posição da agulha: 0
Pontos zigue-zague e chuleado
Comprimento do ponto: 1 - 4
Largura do ponto zigue-zague: 3,5 - 5

■ Nomes das peças
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8. Ligue a máquina (ON) e selecione um padrão de ponto.
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As máquinas mais recentes podem mostrar pontos exclusivos para o
cortador lateral. Se a sua máquina de costura não mostrar pontos exclusivos
para o cortador lateral, escolha um dos pontos apresentados à esquerda.
Certifique-se de que a agulha não toque no calcador do cortador lateral
girando o volante lentamente com a mão e observando o ponto de descida
das agulhas no tecido. Se a agulha tocar na parte metálica do calcador,
diminua a largura do ponto e teste novamente antes de costurar.
Dependendo do tecido e linha, pode ser necessário alterar a tensão da linha.
Recomendamos que faça uma costura de teste após qualquer ajuste
realizado.

Cuidado: Abaixe a alavanca do calcador. Gire o volante em sua direção com mão e verifique
se a agulha não toca no cortador lateral. Se a agulha esbarrar no cortador lateral, a
agulha poderá quebrar e causar ferimentos. Em caso da agulha tocar no cortador
lateral, o ajuste da largura do ponto será necessário.

Alavanca de operação
Calcador
Faca superior
Chapa guia (faca inferior)
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9. Faça um corte de aproximadamente 2 cm no tecido.

1

1 2 cm

■ Preparativos para a costura/Instalação do calcador
1. Pressione o botão de posicionar agulha para elevar a
agulha e, em seguida, coloque a chave de alimentação na
posição OFF. Levante a alavanca do calcador.

10. Posicione o tecido conforme mostrado na figura B, com o
lado direito do corte em cima da chapa guia e o lado
esquerdo do corte em baixo do calcador.
1

1 Chapa guia (faca inferior)
2 Calcador
3 Linha superior

2. Pressione o botão da parte de trás do suporte do calcador e
remova o calcador.
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11. Abaixe a alavanca do calcador e inicie a costura.
3. Abaixe a alavanca do calcador e passe a linha na agulha.

Cuidado: O enfiador de linha na agulha não pode ser utilizado após a instalação do cortador
lateral. O uso do enfiador de linha com o cortador lateral instalado pode danificar a
máquina. Quando tiver que passar a linha pela agulha utilizando o enfiador de linha,
certifique-se de fazê-lo após a remoção do cortador lateral.

Cuidado: Quando utilizar o cortador lateral, costure em velocidade baixa a média para evitar
danos na máquina ou ferimentos.
Não toque na borda de corte ou na alavanca de operação do cortador lateral enquanto
costura.

■ Quando costurar apenas pontos retos

4. Levante a alavanca do calcador.

A margem de costura deverá ser de aproximadamente
0,5 cm.
1 Margem de costura

5. Encaixe a forquilha da alavanca de operação no parafuso
prendedor de agulha.
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• Certifique-se de que a forquilha da alavanca de operação
esteja firmemente encaixada no parafuso.
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1 Parafuso prendedor de agulha
2 Alavanca de operação
6. Abaixe lentamente a alavanca do calcador e posicione o
pino do calcador (cortador lateral) na canaleta do suporte
do calcador para fixar o calcador (cortador lateral).

Nota:
• O tecido não será cortado se ele estiver apenas estendido sob a chapa guia do calcador.
Coloque o tecido conforme explicado nos passos acima, e, em seguida, comece a costurar.
• Se o tecido enrugar durante a costura, ajuste o comprimento do ponto.
• Até a espessura de uma camada de brim de 13 onças pode ser cortado.
• Limpe o cortador lateral após o uso para evitar que poeira e fiapos de linha se acumulem sobre
ele.
• Adicione uma pequena quantidade de óleo à borda de corte do cortador, quando necessário.
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• Se tiver dificuldade em fixar o calcador no suporte do calcador,
encaixe o pino do cortador lateral na canaleta do suporte do
calcador levantando a alavanca do calcador para mais alto.

7. Levante a alavanca do calcador. Puxe um pedaço longo de
linha superior e passe-o por baixo do calcador.
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