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I. Nomes das partes e suas funções
1	Suporte	telescópico
2	Placa	para	linha
3	Parafuso	para	ajuste	da	pressão	do	pé-

calcador
4	Pino	do	carretel
5	Almofada	do	carretel
6	Suporte	do	carretel
7	Tampa	do	enrolador	de	linha
8	Tampa	da	placa	de	materiais
9	Agulhas
0	Regulador	de	ajuste	da	razão	do	alimen-

tador	com	diferencial
A	Seletor	de	comprimento	do	ponto	
B	Pé-calcador
C	Tampa	frontal
D	Volante
E	Chave	de	alimentação	e	de	luz
F	Alavanca	para	levantar	o	pé-calcador
G	Suporte	do	carretel
H	Regulador	de	tensão	da	linha	da	agulha	

esquerda
I	Regulador	de	tensão	da	linha	da	agulha	

central
J	Regulador	de	tensão	da	linha	da	agulha	

direita
K	Regulador	de	tensão	da	linha	do	laçador
L	Guia	de	linha
M	Laçador	
N	Alavanca	para	liberação	do	laçador
O	Enrolador	de	linha	para	laçador
P	Pedal	controlador:

	 XF2826001	(para	áreas	de	110	-	127	V)
	

Acessórios incluídos
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1	Capa	protetora	 X77871001
2	Bolsa	para	acessórios	 122991002
3	Pinças	 XB1618001
4	Rede	para	linha	(4)	 X75904000
5	Retentor	de	carretel	de	linha	(4)	 X77260000
6	Tapete	do	carretel	(4)	 XB1218000
7	Escova	de	limpeza	 X75906001
8	Chave	de	fenda	hexagonal	 XB0393001
9	Conjunto	de	agulhas:	SCHMETZ	130/705H
	 (90/#14):	3	peças	 XB1216001
0	Pé-calcador	especial	(LC1)	 XB1265001
O	pé-calcador	especial	é	usado	quando	é	
utilizado	um	encaixe	opcional.
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Preparação
•	 Insira o plugue com três pinos no soquete no lado 

inferior direito da máquina. Insira o plugue do cabo 
de alimentação em uma tomada elétrica.

Chave de alimentação e de luz da costura
Esta chave liga e desliga a energia e a luz da costura. Para 
ligar, posicione-a na direção da marca “ – ”. Para desligar, 
posicione-a na direção da marca “   ”.

1 Chave de alimentação e de luz da costura

Operação
Quando o pedal é pressionado levemente, a máquina 
funciona em baixa velocidade. Na medida em que o pedal 
é mais pressionado, a máquina aumentará a velocidade. 
Quando o pedal é liberado, a máquina para.

2 Pedal controlador

Ligando a máquina

1

2

Direção de rotação do motor

1

Abrindo e fechando a tampa frontal

Como instalar e remover o pé-calcador

1 2
3

4

A

B

C

14

2
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B
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2

•	 O motor e o volante desta máquina giram em direção 
anti-horária (na direção da seta). Esta é a mesma 
direção de uma máquina de costura doméstica comum.

1 Volante

É necessário abrir a tampa frontal ao passar a linha 
nesta máquina.
• Abra a tampa frontal deslizando-a para a direita e 

orientando à parte superior em sua direção.

NOTA: 
Para a sua segurança, certifique-se de que a tampa 
frontal esteja fechada ao operar a máquina.

•	 Desligue a chave de alimentação da máquina ou 
desconecte o plugue da tomada.

(1) Levante a alavanca do pé-calcador. 1
(2) Mova a agulha para sua posição mais alta girando o 

volante 2 no sentido anti-horário.
(3) Pressione o botão no suporte do pé-calcador e o 

pé-calcador padrão será liberado. 3 4
(4) Erga o pé-calcador puxando a alavanca do pé-calcador 

para cima. Então remova o pé-calcador e o armazene 
em um local seguro.

(5) Novamente, eleve mais o pé-calcador puxando  
a alavanca deste para cima. Então coloque um pé-
calcador logo abaixo do suporte do pé-calcador A de 
modo que a ranhura na parte inferior do suporte B 
esteja alinhada e se prenda à barra na parte superior do  
pé-calcador C. Depois abaixe a alavanca do 
pé-calcador para prendê-lo.

CUIDADO
Certifique-se sempre de desligar a alimen-
tação antes de conduzir esta operação.
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Comprimento do ponto
Para alterar o comprimento do ponto,
(1) Localize o seletor de comprimento do ponto no lado 

esquerdo da máquina.
(2) Gire o seletor de comprimento do ponto para frente 

para aumentar o comprimento do ponto até o máximo 
de 4 mm (5/32 polegada).

 Gire o seletor de comprimento do ponto para trás para 
diminuir o comprimento do ponto até o comprimento 
mínimo de 2 mm (5/64 polegada).

(3) O ajuste normal de comprimento do ponto é de 3 mm 
a 4 mm (1/8 a 5/32 polegada)

Instruções para o mecanismo de alimentação com diferencial
Esta máquina é equipada com dois conjuntos de ali-
mentadores sob o pé-calcador para mover o tecido 
pela máquina. O alimentador com diferencial controla 
o movimento de ambos os alimentadores frontal e 
traseiro. Quando ajustado em 1, os alimentadores se 
movem na mesma velocidade (na razão de 1). Quando 
a razão do alimentador com diferencial é ajustada para 
menos de 1, os alimentadores frontais se movem mais 
lentamente que os alimentadores traseiros, esticando o 
tecido na medida em que é costurado. Isso é eficaz para 
tecidos leves que podem enrugar. Quando a razão do 
alimentador com diferencial é ajustada para mais de 1, 
os alimentadores frontais se movem mais rapidamente 
que os alimentadores traseiros, comprimindo o tecido 
na medida em que é costurado. Esta função auxilia na 
remoção da ondulação ao costurar tecidos que se esticam.

•	 Para ajustar o alimentador com diferencial.
(1) Localize a alavanca de ajuste do alimentador com 

diferencial no lado esquerdo da máquina.
(2) A configuração normal da alavanca de ajuste do 

alimentador com diferencial é 1.0.
(3) Para ajustar para menos de 1.0, mova a alavanca 

para trás.
(4) Para ajustar para mais de 1.0, mova a alavanca para 

frente.

Razão do  
alimentador

Alimentador prin-
cipal (traseiro)

Alimentador com  
diferencial (frontal) Efeito Aplicação

0.7 – 1.0

1.0

1.0 – 2.0

O material é puxa-
do com firmeza.

Sem alimentador 
com diferencial.

O material é com-
primido ou empur-
rado.

Evita que materiais 
finos enruguem-se

Costura normal

Evita que materiais 
elásticos se esti-
quem ou enruguem

(3)

(4)
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•	 Exemplo de onde o ajuste é necessário

Quando um material elástico é costurado sem usar o 
alimentador com diferencial, o material ficará ondulado.

Para deixar o material mais suave, ajuste a razão do 
alimentador de 1.0 até 2.0.
(A razão do alimentador necessária depende da elasti-
cidade do material.)

Quanto mais elástico o material, mais próxima de 2.0 
deve ser ajustada a razão do alimentador com diferencial. 
Teste a costura em um retalho do tecido para encontrar 
o ajuste correto.

CUIDADO
Ao costurar tecidos grossos e não-elásticos, 
como brim, não utilize o alimentador com dife-
rencial já que este pode danificar o tecido.

Pressão do pé-calcador

4

10 mm
(3/8 polegada)

5

1

2
3

•	 A pressão do pé-calcador pode ser ajustada girando 
o parafuso para ajuste no lado superior esquerdo 
desta máquina. Como esta máquina já foi ajustada 
para uma pressão adequada para tecidos leves a 
médios, não é necessário ajuste adicional, exceto 
ao costurar tecidos muito pesados ou muito leves. 
Normalmente, ao costurar materiais muito leves, a 
pressão do pé-calcador deve ser reduzida. Ao costurar 
materiais muito pesados, a pressão do pé-calcador 
deve ser aumentada.

1 Parafuso para ajuste da pressão
2 Menos pressão
3 Mais pressão
4 Parafuso para ajuste da pressão
5 (Altura padrão para materiais médios)

4

10 mm
(3/8 polegada)

5

1

2
3
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Agulha
Esta máquina utiliza agulha de máquina de costura 
doméstica padrão.
A agulha recomendada é a SCHMETZ 130/705H  
(90/#14).

Para remover a agulha
(1) Coloque a chave de alimentação na posição OFF.
(2) Gire manualmente o volante no sentido anti-horário 

até que a agulha esteja em sua posição mais alta.
(3) Afrouxe o parafuso do conjunto de agulhas com a 

chave de fenda hexagonal e remova a agulha.

Para inserir a agulha
(1) Coloque a chave de alimentação na posição OFF.
(2) Gire o volante até que a barra da agulha esteja em 

sua posição mais alta.
(3) Segure a agulha com o lado plano voltado para a parte 

de trás da máquina e a insira para cima o máximo 
possível.

(4) Aperte o parafuso do conjunto de agulhas firmemente 
com a chave de fenda hexagonal.

1 Parafuso do conjunto de agulhas
2 Apertar
3 Afrouxar
4 Chave de fenda hexagonal
5 Janela
6 Agulha esquerda
7 Agulha central
8 Agulha direita

5

1

4

6 7 8

2

3

NOTA: 
Quando as agulhas frontais estão inseridas corre-
tamente, você pode ver a parte superior da agulha 
na janela (5) acima da posição de cada agulha.

CUIDADO
Certifique-se sempre de desligar a alimenta-
ção antes de conduzir esta operação.

CUIDADO
Não deixe a agulha ou o parafuso do con-
junto de agulhas caírem na máquina, caso 
contrário esta pode ser danificada.

   Descrição da agulha

1 2

3

4

5

6

NOTA:
Medidas para evitar o rompimento dos materiais. 
O rompimento dos materiais pode ser evitado através do uso da SCHIMETZ 130/705H SUK (90/#14) com 
PONTA REDONDA.

1 Parte 
 traseira
2 Frente
3 Lado plano
4 Fenda

Como verificar a agulha

5 Superfície plana
6 Coloque a agulha sobre o seu lado 
 plano e verifique se o espaço está  
 paralelo.
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II. Preparação antes de passar a linha

4

1

2
3

Suporte telescópico

Carretel de linha

3

Tipo A Tipo B

1

2
1

2

3

(1)

(2)

Levante o suporte telescópico até a sua posição mais 
alta. Certifique-se de que os suportes de linha estejam 
alinhados acima dos pinos de carretel, como ilustrado 
à esquerda.

1 Suporte de linhas no suporte telescópico
2 Pino do carretel
3 Almofada do carretel
4 Posição correta

O procedimento para colocação do carretel de linha no pino varia de acordo com o formato do carretel.

Se você estiver costurando com 
linha de nylon enrolada frouxa-
mente, recomendamos que cubra 
o carretel com a rede fornecida 
para evitar que a linha escorregue 
do carretel.
Adapte a rede ao formato do 
carretel.

1 Suporte do carretel
2 Tapete do carretel
3 Retentor do carretel

Posição da agulha

(1) Por segurança, desligue a chave de alimentação da 
máquina.

(2) Ajuste a barra da agulha na posição mais alta girando 
o volante em sua direção.

 Gire o volante para encontrar a posição mais fácil 
para a passagem da linha.

1 Suporte do carretel
2 Almofada do carretel
3 Rede

NA13K025.indb   8 10/25/2013   8:42:41 AM
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III. Passagem da linha

Passagem da linha na agulha

1
2

3

1
2

3

1
2

3

6664 4 4

5 5 5

A

B C

D

7

888

999

77

6

4

5

E

333
333

444

F
G

CUIDADO
Certifique-se sempre de desligar a alimentação 
antes de conduzir a operação a seguir.

(1) Siga o procedimento descrito abaixo para passar a linha 
na agulha.

Passagem da linha na agulha esquerda
•	 Passe a linha na sequência ilustrada, seguindo a cor 

amarela e os números próximos de cada ponto de 
passagem da linha.	(1-9)

Passagem da linha na agulha central
•	 Passe a linha na sequência ilustrada, seguindo a 

cor rosa e os números próximos de cada ponto de 
passagem da linha.	(1-9)

Passagem da linha na agulha direita
•	 Passe a linha na sequência ilustrada, seguindo a 

cor verde e os números próximos de cada ponto de 
passagem da linha.	(1-9)

CUIDADO
Ao passar a linha nas agulhas, siga sempre esta 
ordem: agulha esquerda, agulha central e agulha 
direita.

A	Para a agulha esquerda
B	Para a agulha central
C	Para a agulha direita
D Placa de ramificação
E Puxe cerca de 6 cm (2-1/2 polegadas) de linha 

pelo orifício da agulha.
999 Da frente para trás

•	 Passe cada linha de 333 para 444 
conforme mostrado nesta ilustração.

•	 Passe a linha pela guia de linha apropriada.
•	 Deslize e segure o botão de liberação de 

tensão da linha para a direita e depois  
passe a linha pelo disco de tensão que está 
no canal, próximo do regulador de ajuste da 
tensão. Solte o botão.

F	Disco de tensão
G	Botão de liberação de tensão da linha

NA13K025.indb   9 11/14/2013   4:15:07 PM
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1
2

4

5

6

7

8

9

6

4

5

3

4

3

0

B
C

D

A

A
B

3

Passagem da linha no laçador
CUIDADO

Certifique-se sempre de desligar a alimentação 
antes de conduzir a operação a seguir.

A

(1) Siga o procedimento descrito abaixo para passar 
a linha no laçador.

1 Abra a tampa frontal deslizando para a direita e 
orientando a parte superior em sua direção.

2 Passe a linha na sequência ilustrada, seguindo 
a cor azul e os números próximos de cada ponto 
de passagem da linha. (1-0)

3 Após passar a linha até 0, puxe a alavanca de 
liberação A e depois passe a linha através de B 
e C.

4 Com cerca de 10 cm (4 polegadas) de linha 
passados pelo orifício da agulha (como mostrado 
por D na ilustração), mova o laçador para trás, 
na direção da seta, para travá-lo.

5 Feche a tampa frontal.

•	 Passe cada linha de	3 para 4 conforme 
mostrado nesta ilustração.

•	 Passe a linha pela guia de linha apropriada.
•	 Deslize e segure o botão de liberação 

de tensão da linha para a direita e depois 
passe a linha pelo disco de tensão que está 
no canal, próximo do regulador de ajuste da 
tensão. Solte o botão.

A Disco de tensão
B Botão de liberação de tensão da linha

NOTA:
Ao usar uma linha espessa, como linhas decorativas, 
como linha do laçador, passe a linha como mostrado 
na ilustração.

Não passe a linha por A.
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IV. Tipos de pontos

Ponto de cobertura triplo (ponto de cobertura com três agulhas e quatro linhas)

Use quatro linhas, três agulhas frontais e a linha do 
laçador para costurar pontos de cobertura de 6 mm 
(15/64 polegadas).
Uso: ideal para bainhas e pontos decorativos.

Passagem da linha
•	 Para obter detalhes sobre a passagem da linha na máquina, 

consulte “III. Passagem da linha” nas páginas 9 e 10.
 < Passagem da linha na agulha esquerda, central e direita >
 < Passagem da linha no laçador >

Ajustes de tensão
(1) Primeiro, ajuste cada um dos reguladores de tensão 

da linha para o número mostrado abaixo.
A Marca de seleção da tensão

Direção da costura

(2) Faça uma costura de teste. (Consulte “V. Costurando” 
na página 15.)

(3) Ajuste a tensão de cada linha de acordo com a con-
dição do ponto.

A linha da agulha está muito tensionada
Gire o seletor de ajuste da linha da agulha para um 
número mais baixo. Ou gire o seletor de ajuste do 
laçador para um número mais alto e maior tensão.

Seletor da agulha  
esquerda (amarelo)

4

Seletor da agulha  
central (rosa)

4
Seletor da agulha  

direita (verde)

4

Seletor da agulha  
do laçador (azul)

4

A

CUIDADO
Certifique-se de que a linha esteja corretamente 
assentada nos discos de tensão mantendo pres-
sionado o botão de liberação de tensão à direita 
enquanto passa a linha através dos discos.

Tensão equilibrada
A linha da agulha faz uma costura reta na parte 
superior e a linha do laçador forma laços na parte 
inferior do tecido.

A linha da agulha está muito frouxa
Gire o seletor de ajuste da linha da agulha para um 
número mais alto. Ou gire o seletor de ajuste do 
laçador para um número mais baixo e menor tensão.

NA13K025.indb   11 11/14/2013   4:15:07 PM



12

Ponto de cobertura com duas agulhas e três linhas
Use três linhas, duas agulhas frontais e a linha do laça-
dor para costurar pontos de cobertura de 6 mm (15/64 
polegada) ou de 3 mm (1/8 polegada).
Uso: ideal para bainhas e pontos decorativos.

Agulhas e passagens de linha
•	 Para obter detalhes sobre a instalação e a remoção 

da agulha, consulte “Agulha” na página 7.
1 Agulha esquerda
2 Agulha direita

IMPORTANTE!!
Aperte um pouco o parafuso da posição de 
agulha não usada, de modo que este não caia 
durante a costura.

•	 Para obter detalhes sobre a passagem da linha na 
máquina, consulte “III.  Passagem da linha” nas páginas 
9 e 10.

 < Passagem da linha na agulha esquerda e direita >
 < Passagem da linha no laçador >

6 mm (15/64 polegada) (largo)

3 mm (1/8 polegada) (estreito)

1 2

A

3 4

A

Agulhas e passagens de linha
•	 Para obter detalhes sobre a instalação e a remoção 

da agulha, consulte “Agulha” na página 7.
3 Agulha esquerda
4 Agulha central

IMPORTANTE!!
Aperte um pouco o parafuso da posição de 
agulha não usada, de modo que este não caia 
durante a costura.

•	 Para obter detalhes sobre a passagem da linha na 
máquina, consulte “III.  Passagem da linha” nas páginas 
9 e 10.

 < Passagem da linha na agulha esquerda e central >
 < Passagem da linha no laçador >

NA13K025.indb   12 10/25/2013   8:42:42 AM
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Ajustes de tensão
(1) Primeiro, ajuste cada um dos reguladores de tensão 

da linha para o número mostrado abaixo.
A Marca de seleção da tensão

6 mm (15/64 polegada) (largo)

3 mm (1/8 polegada) (estreito)

(2) Faça uma costura de teste. (Consulte “V. Costurando” 
na página 15.)

(3) Ajuste a tensão de cada linha de acordo com a con-
dição do ponto.

Tensão equilibrada
A linha da agulha faz uma costura reta na parte 
superior e a linha do laçador forma laços na parte 
inferior do tecido.Direção da costura

Seletor da agulha  
esquerda (amarelo)

4

Seletor da agulha  
central (rosa)

–
Seletor da agulha  

direita (verde)

4

Seletor da agulha do 
laçador (azul)

4

Seletor da agulha  
esquerda (amarelo)

4

Seletor da agulha  
central (rosa)

4
Seletor da agulha  

direita (verde)

–

Seletor da agulha do 
laçador (azul)

4

CUIDADO
Certifique-se de que a linha esteja corretamente 
assentada nos discos de tensão mantendo pres-
sionado o botão de liberação de tensão à direita 
enquanto passa a linha através dos discos.

A linha da agulha está muito frouxa
Gire o seletor de ajuste da linha da agulha para um 
número mais alto. Ou gire o seletor de ajuste do 
laçador para um número mais baixo e menor tensão.

A linha da agulha está muito tensionada
Gire o seletor de ajuste da linha da agulha para um 
número mais baixo. Ou gire o seletor de ajuste do 
laçador para um número mais alto e maior tensão.
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Costura de ponto corrente (ponto corrente duplo com duas linhas e uma agulha)
Use duas linhas. A linha da agulha central e a linha do laçador. 
Uso:  Para costura reta, de alinhavado e de ponto corrente decorativo.

Agulha e passagens de linha
•	 Para obter detalhes sobre a instalação e a remoção 

da agulha, consulte “Agulha” na página 7.
1 Agulha central

IMPORTANTE!!
Aperte um pouco o parafuso da posição de agulha não 
usada, de modo que este não caia durante a costura.

•	 Para obter detalhes sobre a passagem da linha na máquina, 
consulte “III.  Passagem da linha” nas páginas 9 e 10.

 < Passagem da linha na agulha central >
 < Passagem da linha no laçador >

Ajustes de tensão
(1) Primeiro, ajuste cada um dos reguladores de tensão 

da linha para o número mostrado abaixo.
A	Marca de seleção da tensão

(2) Faça uma costura de teste. (Consulte “V. Costurando” 
na página 15.)

(3) Ajuste a tensão de cada linha de acordo com a con-
dição do ponto.

Direção da costura

Seletor da agulha  
esquerda (amarelo)

–

Seletor da agulha  
central (rosa)

2
Seletor da agulha direita  

(verde)

–

Seletor da agulha do 
laçador (azul)

5

1

A

A linha da agulha está muito frouxa
Gire o seletor de ajuste da linha da agulha para um 
número mais alto. Ou gire o seletor de ajuste do 
laçador para um número mais baixo e menor tensão.

A linha da agulha está muito tensionada
Gire o seletor de ajuste da linha da agulha para um 
número mais baixo. Ou gire o seletor de ajuste do 
laçador para um número mais alto e maior tensão.

CUIDADO
Certifique-se de que a linha esteja corretamente 
assentada nos discos de tensão mantendo pres-
sionado o botão de liberação de tensão à direita 
enquanto passa a linha através dos discos.

Tensão equilibrada
A linha da agulha faz uma costura reta na parte 
superior e a linha do laçador forma laços na parte 
inferior do tecido.
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V. Costurando

Costurar tecido liso (por exemplo, costura de teste)

(1) Eleve o pé-calcador e depois coloque o tecido na 
posição de queda da agulha.

A

(2) Abaixe o pé-calcador, gire o volante manualmente 
algumas vezes em sua direção e depois pise suave-
mente no pedal controlador para iniciar a costura.

NOTA:
Ao iniciar a costura ou após mudar a linha, para que a 
linha da agulha esteja na parte superior do pé-calcador, 
costure com ela posicionada sob o pé-calcador quando 
iniciar a costura. Se necessário, gire o volante manualmente 
algumas vezes em sua direção e depois corte a linha como 
mostrado na ilustração.

Remover o tecido da máquina
(1) Gire manualmente o volante em sua direção até que 

a agulha esteja em sua posição mais alta.
A Esta é a posição onde a agulha está em sua 

posição mais alta.

(2) Eleve o pé-calcador.

(1)

(2)

NOTA

(1)

(2)
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(3) Enquanto pega o tecido firmemente com sua mão, 
pressione o botão de liberação da linha à direita para 
a linha da agulha atualmente em uso e abrir o disco 
de tensão da linha.

NOTA:
Não puxe a costura.

CUIDADO
Tenha cuidado ao pegar o tecido, já que a lâm-
pada estará muito quente.

(4) Puxe lentamente o tecido na direção da seta com (3).

NOTA:
Certifique-se de puxar o tecido para trás.

(5) Corte a linha da agulha que sai da parte superior do 
tecido.

(6) Novamente, puxe lentamente o tecido na direção da 
seta, de modo que a ponta das linhas da agulha seja 
puxada pela parte de trás do tecido.

(7) Corte a linha do laçador.

(8) Todas as linhas são puxadas por trás.
 Amarre todas as linhas juntas e corte.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Costura de vestuários tubulares (por exemplo, punhos)

(1) Eleve o pé-calcador, insira o tecido como mostrado 
na ilustração, abaixe o pé-calcador e inicie a costura.

(2) Conclua a costura sobrepondo cerca de 4 cm (1-1/2 
polegada) no início e no final da costura.

NOTA:
Ao costurar vestuários tubulares, sobrepor cerca de 4 cm 
(1-1/2 polegada) no início e no final da costura evitará 
que a costura se rasgue.

(3) Remova o tecido conforme explicado em “Remover o 
tecido da máquina” em “V. Costurando” na página 15.

Costurar um ponto de cobertura
(1) Determine quanto tecido será dobrado.
(2) Dobre o tecido na quantidade desejada e depois o 

passe a ferro no lugar.
(3) Use uma régua para medir e depois use um marcador 

de tecido para marcar a parte superior do mesmo e 
será possível visualizar onde o canto do tecido dobrado 
está posicionado.

(4) Coloque a parte inferior do pé-calcador sobre a parte 
superior do tecido e então verifique que a marca dese-
nhada esteja ligeiramente à direita da agulha esquerda.

(5) Costure exatamente sobre a marca.
(6) Após a costura estar concluída, consulte “Remover 

o tecido da máquina” em “V. Costurando” na página 
15 para obter detalhes sobre como cuidar da linha.

1 Tecido (superfície)
2 Marca feita com marcador de tecido
3 Agulha esquerda (ligeiramente à esquerda da marca)
4 Agulha direita
5 Tecido
6 Agulha

1

3

2

4

6

5

(1)

(2)
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Exemplos reais de costuras de ponto de cobertura com duas agulhas e três linhas

1) Bainha de camisetas 
(ponto simples)

2) Pontos 
(costuras com pontos por cima/canelado/jugo)

3) Fixação de fita 
(bordas de colarinhos, etc.) (ligação)

4) Ponto decorativo 
(ponto decorativo)

5) Fixação de elástico 
(bainha com elástico costurado)

6) Fixação de renda 
(costura plana de união)

7) Costura de presilhas de cinto
(costura de presilhas de cinto)

Exemplos reais de costuras de ponto de cobertura com três agulhas e quatro linhas

1) Costura plana 2) Ponto de bainha 3) Fixação de fita

4) Bainha circular 5) Fixação de rendas elásticas

NA13K025.indb   18 10/25/2013   8:42:44 AM



19

VI. Manutenção

Troca da lâmpada

1
2

3

4

4

5

CUIDADO
Certifique-se sempre de desligar a alimentação 
antes de conduzir a operação a seguir. A placa de 
vidro sobre a lâmpada estará quente logo após 
o uso da máquina; desta forma, é aconselhável 
aguardar que a lâmpada se esfrie antes de trocá-la.

Trocando a lâmpada.
• Remova a tampa da lâmpada como mostrado na 

ilustração.
• Afrouxe o parafuso do conjunto da tampa da lâmpada, 

puxe a tampa da lâmpada e remova-a.
• Retire a lâmpada e substitua por uma nova.

1 Parafuso
2 Tampa da lâmpada
3 Parafuso
4 Tampa da lâmpada
5 Lâmpada

VII. Especificações da máquina
Ponto
Ponto corrente duplo com duas linhas e uma agulha
Ponto de cobertura com duas agulhas e três linhas 
(largo de 6 mm (15/64 polegada)/estreito de 3 mm 
(1/8 polegada))
Ponto de cobertura com três agulhas e quatro linhas 
(6 mm (15/64 polegada))

Velocidade da costura 
1.000 pontos por minuto

Comprimento do ponto (pico)
2 mm a 4 mm (5/64 a 5/32 polegada)

Pé-calcador
Tipo de pé-calcador livre

Elevação do pé-calcador
5 mm a 6 mm (3/16 a 15/64 polegada)

Agulha
SCHMETZ 130/705H (90/#14)

Peso líquido da máquina
7,0 kg.
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