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Introducere
Introducere
Felicitãri pentru achiziþionarea maºinii de cusut. Aþi achiziþionat un produs de calitate înaltã care a
fost fabricat cu deosebitã atenþie.
Aceste Instrucþiuni de Operare conþin tot ceea ce aveþi nevoie sã cunoaºteþi despre utilizarea
maºinii dumneavoastrã de cusut.
Sperãm sã vã bucuraþi de maºina dumneavoastrã de cusut ºi vã dorim succes.
Anterior utilizãrii maºinii de cusut prima datã, este esenþial sã vã familiarizaþi cu funcþiile
aparatului ºi sã descoperiþi modul de utilizare corectã a maºinii de cusut. Citiþi urmãtoarele
instrucþiuni de utilizare, ca ºi instrucþiunile de siguranþã. Pãstraþi aceste instrucþiuni. Atunci când
predaþi aparatul unei terþe pãrþi, daþi-i ºi aceste instrucþiuni.

Utilizare corespunzãtoare
Maºina de cusut este destinatã...
- pentru uz ca maºina portabilã
- pentru coaserea materialelor textile tipice gospodãriri ºi...
- doar uzului în gospodãrie privatã.
Maºina de cusut nu este destinatã...
- instalãrii într-o locaþie fixã,
- pentru prelucrarea altor materiale (ex. piele sau alte materiale grele, precum pânza de cort sau
pentru pânzele de navigaþie)
- uzului comercial sau industrial.

Principalele componente ale maºinii
1 Pârghie de ridicare a firului
1.
2 Conducãtorul firului de la bobinã
2.
3 Disc de tensionare a firului
3.
4 Buton selectare lãþime cusãturã
4.
5 Selector pentru lungimea pasului de coasere
5.
6 Fereastrã pentru selectarea cusãturii
6.
7 Selector cusãturã
7.
8 Clapã pentru coasere înapoi
8.
9 Extensie masã/ Compartiment accesorii
9.
10 Placã ac
10.
11 Cap de coasere
11.

12 Tãietor de fir
12.
13 Bobinator
13.
14 Opritor bobinã
14.
15 ªtiftului rolei firului
15.
16 Conducãtorul firului superior
16.
17 Mâner de transport
17.
18 Pârghia picioruºului presor
18.
19 Conector alimentare
19.
20 Întrerupãtor On/Off
20.
21 Volant
21.

Accesorii
a Cap de coasere multifuncþional (montat deja pe
A.
maºina de cusut)
b Cap pentru fermoar
B.
c Cap pentru coaserea nasturilor
C.
d Cap pentru gãurile nasturilor
D.
e Cap pentru tiv ascuns
E.
f Dispozitiv pentru bãgat aþa în ac
F.
g
g. Bobine (4x)(1x montatã deja pe maºina de cusut)
h Pernã din pâslã (2x)
H.
iI. Sticlã ulei
28
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j.j Cutie ace: 4x ace individuale (1x montat
deja pe maºina de cusut), 1x ace dublu
k ªurubelniþã L
K.
ll. ªurubelniþã (mare & micã)
m Role cu aþã (1x albastru, 1x roz, 1x galben)
M.
n Tãietor butoniere/ pensulã
N.
o Placa de broderie ºi oprire
O.
p Ghidaj pentru margini/ matlasare
P.
q Husã pentru protecþia împotriva prafului
Q.
r.r Pedalã/ ºtecher de reþea

Introducere

Date tehnice
230 V ~ 50 Hz

Voltaj nominal
- Maºina

70 Waþi

- Bec coasere

100 mW

- Total

70 Waþi

Dimensiuni

- Când mânerul este în jos

Aprox. 397 x 277 x 194,5 mm (l x î x d)

Lungimea cablului

- Cablu de alimentare

Aprox. 1,8 m

- Cablu pedalã picior

Aprox. 1,4 m

- Maºina

Aprox. 6,0 kg

Capacitate nominalã

Greutate
Material

Aluminiu/plastic

Elemente de operare - Întrerupãtor reþea PORNIT/OPRIT

Disponibil

- Pedalã pentru controlarea vitezei

Disponibil

de coasere
Elemente de afiºare

- Afiºare cusãturã

Disponibil

- Comutator principal

Disponibil

Sistem maiezã

Cârlig oscilant

Sistem ac

130/705 H

Fãrã interferenþe

În conf. cu Directiva UE

Aprobatã TUV

Da

Garanþii produs

3 ani

Clasa

II

RO
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Mãsuri importante de siguranþã
Mãsuri importante de siguranþã
Când utilizaþi aparate electrice, trebuie sã respectaþi întotdeauna indicaþiile de siguranþã
esenþiale. Citiþi toate aceste instrucþiuni de utilizare înainte de a utiliza aceastã maºinã de cusut.

PERICOL - Pentru a reduce riscul electrocutãrii:
1. Nu lãsaþi aparatele electrice nesupravegheate cât timp sunt racordate la o prizã electricã.
Opriþi aparatul sau scoateþi-l din prizã atunci când îl lãsaþi nesupravegheat.
2. Vã rugãm sã scoateþi ºtecherul din prizã imediat dupã utilizare precum ºi înainte de curãþare
ºi de alte proceduri de mentenanþã.
3. Maºina de cusut este dotatã cu un bec LED. Dacã becul LED este ars, acesta trebuie
înlocuit de producãtor sau de firma de service în vedere evitãrii pericolelor.

AVERTISMENT - Pentru a reduce riscul arsurilor, incendiului, al electrocutãrii sau al
vãtãmãrii corporale:
1. Nu permiteþi ca acest aparat sã fie utilizat ca ºi jucãrie. Se recomandã atenþie sporitã când
aparatul este utilizat de sau în apropierea copiilor.
2. Nu utilizaþi maþina de cusut în alte scopuri în afara celor descrise în aceste instrucþiuni de utilizare.
3. Nu utilizaþi acest aparat în cazul deteriorãrii cablului electric, funcþionãrii defectuoase a aparatului,
dacã a fost scãpat pe jos sau avariat ori introdus în apã. Trimiteþi aparatul la cel mai apropiat
dealer autorizat sau service pentru a fi examinat, reparat sau pentru a fi supus la modificãri
electrice ori mecanice. În cazul avarierii cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de cãtre
fabricant, serviciul sãu post vânzãri sau persoane cu calificãri similare pentru a evita orice pericol.
4. Nu utilizaþi aparatul dacã oricare din fantele sale de aerisire sunt blocate. Pãstraþi aceste orificii
precum ºi cele din pedalã neobstrucþionate de acumulãrile de scame, praf ºi resturi de material.
5. Nu vã apropiaþi degetele de componentele mobile. Se recomandã grijã deosebitã în jurul
acului maºinii de cusut.
6. Utilizaþi întotdeauna placa de ac adecvatã. Utilizarea unei plãci nepotrivite poate duce la ruperea acului.
7. Nu îndoiþi acele.
8. Nu trageþi sau împingeþi de material în timpul coaserii datoritã riscului de a curba acul ºi de a-l rupe.
9. Poziþionaþi întrerupãtorul maºinii de cusut pe off (poziþia "O") când efectuaþi anumite
operaþiuni în apropierea acului precum înfilarea acului, înlocuirea acestuia, înfilarea bobinei
sau înlocuirea picioruºului presor.
10. Scoateþi întotdeauna maºina de cusut din prizã atunci când îndepãrtaþi capacele de protecþie, ungeþi
anumite componente sau când efectuaþi alte operaþiuni de întreþinere menþionate în acest manual.
11. Nu scãpaþi ºi nu introduceþi nicun obiect în niciunul din orificiile maºinii de cusut.
12. Nu utilizaþi maºina de cusut în exterior.
13. Nu utilizaþi maºina de cusut în locuri unde sunt utilizaþi aerosoli (spray-uri) sau oxigen.
14. Pentru a opri maºina de cusut, poziþionaþi toate butoanele de control pe "O", iar apoi scoateþi
ºtecherul din prizã.
15. Nu scoateþi maºina din prizã trãgând de cablu ci apucând de ºtecãr.
16. Nivelul sonor în condiþii normale de utilizare este sub 75dB(A).
17. Vã rugãm opriþi maºina sau scoateþi-o din prizã când nu funcþioneazã adecvat.
18. Nu amplasaþi nimic pe pedala maºinii de cusut.
19. În cazul deteriorãrii cablului pedalei, acesta nu poate fi înlocuit decât de cãtre fabricant,
agentul acestuia sau de o persoanã cu calificãri similare pentru a evita orice risc.
20. Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani, persoane cu capacitãþi corporale, senzoriale
sau mentale reduse sau lipsã de experienþã sau cunoºtinþe doar dacã aceºtia sunt supravegheaþi
în timpul utilizãrii aparatului sau dacã au fost instruiþi cu privire la utilizarea sigurã a aparatului ºi
au luat la cunoºtinþã posibilele pericole. Copiii nu au voie sã se joace cu aparatul.
21. Curãþarea ºi întreþinerea nu trebuie efectuatã de copii fãrã supraveghere.
22. Opriþi maºina sau scoateþi-o din prizã dacã rãmâne nesupravegheatã.
23. Scoateþi maºina din prizã înainte de a efectua orice operaþiuni de întreþinere sau de înlocuire a becului.
24. Pãstraþi instrucþiunile de utilizare într-un loc potrivit în apropierea aparatului. Înmânaþi
instrucþiunile de utilizare dacã daþi aparatul mai departe unei personae terþe.
PÃSTRAÞI ACEST MANUAL PENTRU CONSULTÃRI ULTERIOARE
Aceastã maºina de cusut este destinatã exclusiv uzului casnic/familial.
30
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Pregãtire

Racordarea maºinii de cusut la o sursã de alimentare
Atenþie:
Scoateþi maºina din prizã pe durata
neutilizãrii.

20

Atenþie:
Dacã aveþi dubii privind conectarea
maºinii la o sursã de alimentare,
adresaþi-vã unui electrician autorizat.
Scoateþi cablul de alimentare din prizã
dacã maºina nu este utilizatã.
Aceastã maºinã trebuie utilizatã
împreunã cu pedala de control FC2902B (pentru alimentare de 220-240 V).
Conectaþi maºina la sursa de alimentare
electricã conform diagramei.
Iluminarea
Apãsaþi întrerupãtorul principal (20)
pentru a porni maºina ºi aprinde veioza
(poziþia "I").
Pedala de control
Pedalã (r) de control are drept rol
controlarea vitezei de coasere a maºinii.

Fixarea extensiei de masã retractabilã
Þineþi extensia de masã în poziþie
orizontalã ºi împingeþi-o în direcþia
indicatã de sãgeatã.

Compartimentul din interiorul mesei poate
fi utilizat pentru stocarea accesoriilor.

RO
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Înfilarea acului
D
A

Avertisment:
Poziþionaþi comutatorul principal (20)
pe Off ("O").
Înlocuiþi periodic acul, mai ales când
prezintã semne de uzurã ºi cauzeazã
probleme.
Instalaþi acul conform instrucþiunilor
diagramei din partea opusã.

C

B

A. Slãbiþi ºurubul de prindere a acului,
introduceþi un ac nou ºi strângeþi
ºurubul.
B. Partea platã din partea cea mai
groasã a acului trebuie poziþionatã cu
spatele.
C/D. Introduceþi acul pânã la capãt.
Condiþia acelor trebuie sã fie perfectã.
Urmãtoarele probleme cu acele pot
apãrea:
- Ac îndoit
- Ac tocit
- Ac deteriorat

Cele 2 poziþii ale pârghiei capului de coasere
Dacã doriþi sã coaseþi mai multe straturi
de material sau un material mai gros,
puteþi ridica picioruºul la nivelul doi pentru
a vã fi mai uºor de poziþionat (18).

32
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Pregãtire

Fixarea capului de coasere în suportul de prindere
Avertisment:
Poziþionaþi comutatorul principal (20)
pe Off ("O") înainte de a efectua
operaþiunea descrisã mai sus.

A

E

1. Ridicaþi axul capului de coasere (A).
Prindeþi suportul capului de coasere (B)
conform ilustraþiei.

C
D

2. Ataºarea capului de coasere
Coborâþi suportul capului (B) pânã
când ºanþul (C) este poziþionat
deasupra ridicãturii (D).
Împingeþi pârghia (E) în direcþia
indicatã de sãgeatã.
Coborâþi suportul capului (B) astfel
încât acesta (a) sã fie fixat în poziþie.

a

B
1

2

E

p

3

3. Îndepãrtarea capului de coasere
Ridicaþi capul.
Împingeþi pârghia (E) în direcþia
indicatã de sãgeatã.
4. Ataºarea ghidajului (p)
Introduceþi ghidajul (p) în fantã precum
în ilustraþie. Ajustaþi-l în funcþie de ce
doriþi sã coaseþi: tivuri, pliseuri, etc.

4

Potrivirea ºtifturilor rolei firului
D

C

D
A

C
B

ªtifturile rolei firului (C, D) servesc pentru
fixarea rolelor de fir în cursul alimentãrii
cu fire a maºinii de cusut. Pentru utilizare
trageþi în sus ºtifturile rolei firului. Pentru
pãstrare apãsaþi-le în jos.

Notã:
Când folosiþi fir care are tendinþa sã se
înfãºoare în jurul ºtiftului rolei de fir,
puneþi firul pe ºtiftul rolei de fir (C) ºi
conduceþi firul flotant (A) prin ochiul
(B) al ºtiftului rolei firului (D), vedeþi
figura. Ochiul (B) trebuie sã arate în
direcþia rolei de fir.
RO
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Înfiletarea bobinei

h

Aºezaþi o pernuþã pentru ace (h) pe ºtiftul
din stânga pentru ºtiftul rolei firului.
Aºezaþi mosoarele de fire (m) pe acelaºi
ºtift pentru ºtiftul rolei firului (15).
Firul se trage de pe mosorul de fire prin
ghidarea firului (2) pentru înfãºurare.
Trageþi firul printr-o gaurã a bobine (g) gol
cãtre exterior. Introduceþi mosorul pe
dispozitivul de bobinare, apoi împingeþi-l
cãtre dreapta, în poziþie de bobinare (14).
Þineþi de capãtul firului. Acþionaþi pedalã
(r). Dupã câteva înfãºurãri, eliberaþi
pedala. Eliberaþi pedalã (r) ºi tãiaþi firul
cât mai aproape de mosor. Acþionaþi din
nou pedalã (r). Atunci când mosorul este
înfãºurat complet, viteza de înfãºurare
scade. Eliberaþi pedalã (r). Împingeþi
mosorul la loc în poziþia de coasere ºi
îndepãrtaþi-l.
Indicaþie:
Dacã dispozitivul bobinã se aflã în
poziþia bobinei (14), procesul de cusut
este întrerupt automat. Pentru cusut
apãsaþi dispozitivul bobinei în stânga
(poziþie de bobinare (14).

Instalarea bobinei

A

Avertisment:
Poziþionaþi comutatorul principal (20)
pe Off ("O").
Când introduceþi sau îndepãrtaþi mosorul,
acul trebuie sã fie complet ridica.

1

2

3

4

5

A

6
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1. Deschideþi capacul pliabil.
2. Scoateti carcasa bobinei tragand de
clema carcasei (A).
3. Þineþi carcasa bobinei cu o mânã.
4. Introduceþi bobina (3), astfel încât firul
sã iasã în direcþia acelor de ceas (vezi
sãgeata). (4)
5. Treceþi firul pe sub arcul de tensionare.
6. Þineþi bobina de mânerul balamalei.
7. Instalaþi bobina în suveicã.
Indicaþie:
Preluarea în sus a firului de jos este
descrisã pe pagina 36.

Pregãtire
Bobinarea firului superior

h

1. Aºezaþi o pernuþã pentru ace (h) pe
ºtiftul din stânga pentru ºtiftul rolei
firului (15). Aºezaþi mosorul de aþã (m)
pe acelaºi ºtift pentru ºtiftul rolei firului
(15).
2. Firul superior se trece prin
conducãtorul firului cu flotare dinspre
dreapta spre stânga, apoi înainte în
fanta din dreapta ºi se conduce spre
jos.
3. Se conduce spre stânga sub cama de
conducere (A) iar apoi se conduce din
nou în sus.
4. Se conduce firul de la dreapta spre
stânga prin pârghia firului (1) ºi apoi în
jos.
5. Firul se trece prin ochi mai întâi în
spatele conducãtorului de fir mare
metalic (B) iar apoi prin ochiul acului.
Acul se bobineazã întotdeauna în faþã.

1

A

3

2

Atenþie:
Puneþi comutatorul principal (20) pe
("O")! Tija piciorului de cusut se ridicã
prin ridicarea pârghiei în douã-trepte a
tijei capului de cusut, pârghia firului se
aduce în poziþia cea mai înaltã prin
rotirea roþii de mânã în sens contrar
acelor de ceasornic. La bobinare se
urmãresc sãgeþile ºi cifrele de pe
maºina de cusut.

B

Dispozitiv pentru bãgat aþa în ac

5

4

Puteþi folosi dispozitivul ca ajutor pentru
bãgat aþa în ac (f).
1. Treceþi dispozitivul din spate spre faþã
prin ochiul acului.
2. Treceþi firul de sus prin tubul de sârmã
a dispozitivului.

1

2

3

3. Trageþi înapoi dispozitivul de bãgat firul
în ac, cu firul prin ochiul acului.
RO
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Pregãtire

Tensionarea firului

1

2

3

Tensionarea firului superior (A)
Nivelul normal de tensionare al firului
este: "AUTO".
Pentru mãrirea tensiunii, rotiþi discul spre
urmãtorul numãr. Pentru a reduce
tensiunea, rotiþi-l în sens invers.
A. Tensiunea normalã a firului
B. Firul superior nu este suficient de
tensionat
C. Firul superior este prea tensionat
Tensionarea firului de jos (B)
Notã:
Tensionarea firului de jos a fost setatã
corect în timpul producþiei, astfel încât
nu mai este necesarã nicio modificare.

Ridicarea firului inferior

Pentru a controla tensiunea firului bobinei,
se introduce toatã bobina în carcasa
bobinei. Apoi carcasca bobinei se þine
atârnatã de fir. Firul inferior este bine
tensionat atunci când bobina se
deruleazã în jos aprox. 5 pânã la 10 cm
dacã este uºor balansatã.
Dacã carcasa bobinei se deruleazã prea
uºor atunci tensiunea firului inferior este
prea slabã, dacã se deruleazã prea greu
este prea tensionat. Acesta poate fi reglat
cu ajutorul unei ºurubelniþã (l).
Þineþi firul superior cu mâna stângã. Rotiþi
roata manual (21) în sens invers acelor
ceasornicului pânã când acum se aflã din
nou în sus (vedeþi rotirea completã).

Ridicaþi firul superior pentru ridicarea
firului inferior prin fanta din placa acului.
Aºezaþi ambele fire în spate, sub capul
de coasere.
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Elementele fundamentale ale cusutului
Cusutul / aplicaþii utile

8

A

B

1

12

Coasere (A)
Atunci când maºina de cusut este setatã
corect ºi firul este trecut prin ochi, capul
de coasere înainte de procedura de cusut
prin lãsarea în jos a manetei în douã
trepte a capului de coasere (18). Atunci
acþionaþi pedala (r) pentru a începe
cusutul.
Însãilare (B)
Pentru a incepe sa coaseti, coborati
capul de coasere, si apasati pe pedala
pentru coasere înapoi (8). Efectuaþi
câteva cusãturi înapoi. Când eliberaþi
clapa, maºina va relua coaserea înainte.
Eliberarea piesei de cusut (C)
Rotiþi roata manualã (21) în sens contrar
acelor de ceasornic pentru a aduce
pârghia firului (1) în poziþia cea mai înaltã.
Piciorul de cusut se ridicã ºi piesa de
cusut se trage spre spate pentru a o
elibera.
Tãierea firului (C)
Þineþi cu ambele mâini firele în spatele
picioruºului presor, amplasaþi-le în
canelurã (12) ºi trageþi-le în jos.

C

Potrivirea acelor, a materialului ºi a firului
TABEL PENTRU SELECTAREA ACULUI, A MATERIALULUI ªI A FIRULUI
MATERIAL

FIR

9-11(65-75)

Materiale subþiri: bumbac subþire, voal, serj, mãtase,
muselinã, Qiana, tricot, tricotaje din bumbac, jerseu,
crep, poliester þesut, materiale pentru cãmãºi ºi bluze.

Fire din bumbac uºor, nailon sau
poliester.

12(80)

Materiale medii: bumbac, satin, muselinã asprã, pânzã
de vapor, tricotaje duble, materiale uºoare din lânã.

14(90)

Materiale medii: pânzã de lânã, materiale de lânã,
tricotaje groase, tricot pluºat, denim.

16(100)

Materiale groase: bumbac, materiale din lânã,
materiale pentru foaie de cort ºi matlasare, denim,
materiale pentru tapiþerii (de la subþiri la medii).

Majoritatea firelor comercializate
sunt de grosime medie ºi potrivite
pentru aceste materiale ºi ace.
Pentru rezultate optime, utilizaþi fire
de poliester pentru coaserea
materialelor sintetice ºi fire de
bumbac pentru materialele din lânã
naturalã.
Întotdeauna utilizaþi acelaºi tip de
aþã pentru firul superior ºi cel inferior.

18(110)

Materiale groase din lânã, materiale pentru paltoane, Aþã de mare rezistenþã, aþã pentru
coaserea covoarelor.
materiale pentru tapiþerii, anumite materiale din
(Creºteþi presiunea pe picioruºul
piele ºi vinilin.
presor numere mari.)

NEEDLE SIZE

IMPORTANT: Asiguraþi-vã cã dimensiunea acului se potriveºte cu firul ºi materialul.
Atenþie:
1. Acele duble se utilizeazã pentru cusãturi decorative
2. Când coaseþi cu ac dublu, lãþimea pasului de coasere (4) trebuie setatã la mai puþin de "2.5" iar
poziþia acului sã fie setatã la mijloc.
3. Acele europene aratã dimensiunile 65,70,80 etc. ºi acele americane ºi cele japoneze au dimensiunile
9,11,12 etc.
4. Înlocuiþi acul des (aproximativ la fiecare nou material cusut) ºi/sau la prima rupere a firului sau
cusãturi omise.
RO
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Cum sã alegeþi modelul
Selector lãþime
cusãturã (4)

Selectorul lungimii Pentru cusãturile drepte, selectaþi
pasului S1-S2 (5) modelul "A" cu butonul de selectare a

modelului (7). Ajustaþi lungimea cusãturii
cu butonul de selectare a pasului de
Selector
coasere (4). Puteþi alege orice poziþie a
cusãturã (7) acului, prin învârtirea selectorului lungimii
pasului (5).

A

Pentru coaserea în zigzag, rotiþi

Fereastrã afiºaj (6) selectorul cusãturii (7) pânã când litera
Clapã de coasere
înapoi (8)

doritã "B" este afiºatã în fereastra de
selectare a cusãturii (6). Ajustaþi lungimea
cusãturii ºi lãþimea cusãturii în funcþie de
materialul utilizat.
Pentru a obþine oricare alt model arãtat
în rândul superior pe panoul de selecþie
a cusãturii (6), selectaþi litera de
deasupra cusãturii cu ajutorul butonului
de selectare a cusãturii (7). Ajustaþi
lungimea ºi lãþimea cusãturii cu
butoanele de control conform rezultatului
dorit. Pentru a garanta un rezultat optim
pentru cusãturile decorative G-K din
primul rând, este necesarã selectarea
lungimii cusãturii între "0,3" ºi max. "0,5".

Pentru cusãturile de pe rândul al
doilea, învârtiþi selectorul lungimii pasului
la "S1", pentru cusãturile de pe rândul
al treilea, învârtiþi selectorul lungimii
pasului (5) la "S2", ºi rotiþi selectorul
cusãturii (7) pânã când litera doritã
corespunde marcajului. Lãþimea cusãturii
poate fi reglatã în funcþie de necesitate.

Coaserea dreaptã ºi poziþia acului
Selector lãþime
cusãturã (4)

5

2.5

3

4

3 2 1

2

3

2

0.5

1

1

Rotiþi butonul de selectare a modelului la
"A".
În general, cu cât sunt mai grose
materialul, firul ºi acul, cu atât mai lungã
ar trebui sã fie cusãtura.
Alegeþi poziþia acului, din poziþia stânga
în poziþia dreapta prin rotirea butonului de
selectare a lãþimii cusãturii de la "0" la "5".

S2

0

4

4

0

0

5

Selectorul lungimii
pasului (5)

S1
S1
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Coaserea în zig-zag
Selector lãþime
cusãturã (4)

5

4

3

4

1

Rotiþi selectorul cusãturii (7) la "B".
Funcþionarea butonului de selectare a
lãþimii cusãturii (4)
Lãþimea maximã pentru cusãtura în zigzag
(4) este de "5". Lãþimea poate fi redusã
pentru orice model. Lãþimea creºte când
rotiþi selectorul lãþimii pasului de la "0" la
"5".

0

3 2 1

Funcþionarea selectorului lungimii
pasului (5) în cazul modelului zigzag
Densitatea cusãturilor în zigzag creºte pe
mãsurã ce setarea lungimii cusãturii
ajunge la "0". Cusãturile în zigzag
frumoase se obþin, de obicei, la "2,5" sau
la valori mai mici.

0

5

2

Selectorul lungimii
pasului (5)

Coaserea în relief
Când lungimea cusãturii este setatã între
"0" ºi "1" cusãturile sunt foarte apropiate
producând "coasere în relief care se
foloseºte pentru a realiza butoniere sau
cusãturi decorative.
Materiale fine
Când coaseþi pe material foarte delicat,
aºezaþi o pâslã de coasere
corespunzãtoare sub material. Hârtia se
rupe apoi uºor dupã terminarea cusãturii.

Cap pentru fermoar
Cusãturã

Lãþime pas

Lungime pas

A

2,5

1~4

Capul pentru coaserea fermoarelor poate
fi instalat pe stânga sau pe dreapta în
funcþie de partea capului pe care veþi
coase fermoarul. (A)
Pentru a coase peste cheiþa fermoarului,
coborâþi acul în material, ridicaþi capul de
coasere ºi împingeþi cheiþa în spatele
picioruºului. Coborâþi capul ºi continuaþi
coaserea.

A

B

Este posibil sã coaseþi pe lungime, un
ºnur prin dublura unui material. (B)
Setaþi lungimea cusãturii (5) în funcþie de
grosimea materialului între "1" ºi "4".
RO
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Cap pentru tiv ascuns

4

1

Cusãturã

Lãþime pas

Lungime pas

D

1~2

3~4

Pentru tivurile draperiilor, pantalonilor,
fustelor, etc..
Tiv invizibil pentru þesãturi elastice.

2

3

1. Împãturiþi materialul ca în imagine cu
partea din spate în sus.
2. Aºezaþi materialul sub capul de
coasere.Rotiþi volantul înainte, pânã
când acul este pe stânga. Acesta ar
trebui sã strãpungã cuta din material.
3. Ajustaþi ghidajul (3) rotind selectorul
(4) astfel încât ghidajul sã calce cuta.
Coaseþi uºor, apãsând cu grijã pedala de
control ºi ghidând materialul cu marginea
ghidajului.

Cap pentru coaserea nasturilor
Cusãturã

Lãþime pas

Lungime pas

B

0~5

0

Instalaþi placa de broderie ºi oprire (o).
Aºezaþi materialul sub capul de coasere.
Rotiþi butonul la poziþia marcatã, lãsaþi în
jos capul de coasere, ajustaþi lãþimea
cusãturii "0" ºi coaseþi câteva cusãturi de
încercare în gaura din stânga, reglaþi
lãþimea de coasere (între 3-4). Rotiþi roata
manualã (21) pentru a verifica dacã acul
intrã corect în gaura din dreapta sau din
stânga ale nasturelui ºi coaseþi nasturele.
Ajustaþi lãþimea cusãturii la "0" ºi coaseþi
cusãturile de fixare.
Dacã este nevoie sã lãsaþi un spaþiu între
cusãturã ºi nasture, aºezaþi un ac pe
nasture ºi coaseþi. Pentru nasturi cu 4
orificii, începeþi prin a coase prin cele 2
orificii de sus, apoi împingeþi articolul în
faþã pentru a coase ºi cele 2 orificii
rãmase.
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Cap pentru gãurile nasturilor
Cusãturã

Lungime pas
0,3

Lãþime pas

Lungime pas

5

0,3~1

Pregãtirea:
Îndepãrtaþi capul pentru coaserea în zig-zag ºi
înlocuiþi-l cu cel pentru butoniere. Poziþionaþi
selectorul pentru lungimea cusãturii între "0,3" ºi "1".
Densitatea cusãturilor depinde de grosimea
materialului.
Notã: Întotdeauna executaþi o butonierã de
încercare.

A

E

B

C

D

Pregãtrea materialului:
Mãsuraþi diametrul nasturelui ºi adãugaþi 0,3 cm
pentru crestãturã. Dacã nasturele este foarte
gros, adãugaþi la diametru. Marcaþi poziþia ºi
lungimea butonierei pe material. Ridicati acul in
cea mai inalta pozitie.
Poziþionaþi materialul astfel încât acul sã se
situeze pe cel mai îndepãrtat marcaj de
dumneavoastrã.
Împingeþi capul pentru butoniere la maxim, cât se
poate de departe de dumneavoastrã.
Coborâþi picioruºul.
A.Poziþionaþi selectorul pe (7) " ". Efectuaþi
cusãturile la vitezã moderatã pânã ajungeþi la
capãtul marcajului. Ridicati acul în cea mai
înaltã pozitie.
B.Poziþionaþi selectorul pe (7) "
" ºi executaþi 5
sau 6 paºi de întãrire. Ridicati acul în cea mai
înaltã pozitie.
C.Poziþionaþi selectorul pe (7) " " ºi coaseþi
partea stângã a butonierei cât se poate de
departe de marcajul de la capãtul cel mai
îndepãrtat de dumneavoastrã. Ridicati acul în
cea mai înaltã pozitie.
D.Poziþionaþi selectorul pe (7) "
" ºi executaþi
câteva cusãturi de întãrire. Ridicati acul în cea
mai înaltã pozitie.
Ridicaþi capul de coasere. Scoateþi materialul de
sub cap. Trageþi firul superior prin spatele
materialului ºi legaþi firul superior ºi cel inferior.
Tãiaþi centrul butonierei cu un tãietor butoniere (n),
special având grjã sã nu tãiaþi cusãturile.
Aveþi grijã sã nu tãiaþi cusãtura pe lateral.
Sfaturi:
- Reduceþi uºor tensiunea firului superior (3)
pentru rezultate optime.
- Utilizaþi dubluri pentru materialele subþiri ºi
supraelastice.
- Pentru materiale fine, supraelastice ºi tricotaje,
se recomandã utilizarea unui material de
întãrire cum ar fi aþã sau pâslã. Efectuaþi
cusãtura în zig- zag peste firul gros sau ºnur.
(E)
RO
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Cusãturile de surfilare
Cusãturã

Lãþime pas

Lungime pas

E, F

3~5

S1, S2

Notã:
Utilizaþi ace noi, cu cap rotund sau ace
pentru materiale supraelastice.
Cusãturi, finisaj îngrijit, tivuri vizibile.
Cusãturã overlock (A)
Pentru pânze fie, jerseu, marginile ale
gâtului, borduri.
Cusãturã overlock standard (B)
Pentru produse tricotate subþiri, þesãturi
tricotate, decolteuri, margini.

A

B

Cusãturã overlock dublã (C)
Pentru tricotaje subþiri, tricotaje de mânã,
tighel.

C

Toate cusãturile de surfilare sunt potrivite
pentru coaserea ºi finisarea îngrijitã a
marginilor ºi a tighelelor vizibile, într-o
singurã operaþie.
Pentru un aspect îngrijit, acul trebuie sã
treacã peste marginea materialului.

Coaserea în zig zag în 3 paºi
Cusãturã

Lãþime pas

Lungime pas

C

3~5

1~2

Pentru coaserea pe dantelã ºi elastic,
cârpirea, peticirea ºi întãrirea marginilor.
1. Aºezaþi petecul în poziþie.

1
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2. Pentru cârpirea deºirãrilor, se
recomandã utilizarea unei bucãþi de
material pentru întãrire. Mai întâi,
coaseþi peste centru, trecând peste
ambele laturi. Coaseþi 3-5 rânduri de
cusãturi, în funcþie de tipul de material
ºi de rupturã.

Elementele fundamentale ale cusutului
Cusãturã întinsã
Cusãturã

Lãþime pas

Lungime pas

A

2,5

S1, S2

Cusãturã dreaptã triplã: (A)
Pentru cusãturile supuse la frecare.
Maºina va coase doi paºi înainte ºi unul
înapoi. Acesta va oferi o triplã întãriturã.

A

B

Cusãturã

Lãþime pas

Lungime pas

B

3~5

S1, S2

Cusãtura în zig zag triplã: (B)
Pentru cusãturile supuse la frecare, tivuri
ºi cusãturi decorative.
Aceastã cusãturã este potrivitã pentru
materialele groase precum denimul ºi
catifeaua.

Legarea
Cusãturã

Lãþime pas

Lungime pas

F

3~5

S1

Aceste cusãturi pot fi utilizate la legarea
unor bucãþi de material, lãsând un mic
spaþiu între ele.
1. Pliaþi marginile ambelor bucãþi de
material pentru a face un tiv ºi aºezaþi
marginile pe o bucatã de hârtie subþire,
lãsând foarte puþin spaþiu între ele.
2. Coaseþi de-a lungul marginii, trãgând
uºor de ambele fire la începutul
coaserii.
3. Utilizaþi o aþã uºor mai groasã decât de
obicei.
4. Dupã terminare, îndepãrtaþi cusãturile
de însãilare ºi hârtia. Terminaþi prin a
înnoda pe dos, la capãt ºi la sfârºit.
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Monogramarea ºi brodarea cu ajutorul suportului de brodare*
* Acest accesoriu nu este furnizat împreunã cu
maºina de cusut.

Cusãturã

Lãþime pas

Lungime pas

B

1~5

0

Reglaþi suportul de brodare (o)
1. Instalaþi capul de coasere ºi suportul
acestuia.
2. Reglaþi suportul de brodare.
3. Înainte de a începe coasere coborâþi
maneta pe douã niveluri a capului de
coasere (18).
4. Ajustaþi lãþimea cusãturii în funcþie de
lãþimea literei sau a modelului.
Pregãtirea înaintea monogramãrii ºi a
brodãrii*
1. Desenaþi litera sau modelul dorit pe
spatele materialului.
2. Întindeþi materialul la maxim pe
suportul de brodare.
3. Aºezaþi materialul sub ac. Coborâþi
maneta capului de coasere (18).
4. Rotiþi volantul (21) spre utilizator
pentru ca firul inferior sã fie ridicat. La
începutul borderiei efectuaþi câteva
cusãturi de siguranþã.
5. Þineþi suportul de brodare cu ambele
mâini cu degetul arãtãror ºi degetul
mare.
6. Reglaþi viteza de coasere ºi miºcarea
suportului de brodare.

Coaserea aplicaþiilor
Cusãturã

Lãþime pas

Lungime pas

B

3~5

0,5~1

1. Decupaþi aplicaþia ºi însãilaþi-o pe
material.
2. Coaseþi uºor în jurul ei.
3. Tãiaþi excesul de material ce
depãºeºte cusãturile. Atenþie sã nu
tãiaþi cusãturile.
4. Îndepãrtaþi însãilarea.
5. Înnodaþi firul inferior ºi cel superior
pentru a evita descoaserea acestora.
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Festonare
Cusãturã

Lãþime pas

Lungime pas

I

3~5

0,3~0,5

Aceastã maºinã festoneazã marginile
care pot fi utilizate ca margini decorative.
1. Coaseþi de-a lungul marginii
materialului.
2. Dacã doriþi tãiaþi în jurul festonãrii
pentru a obþine o margine festonatã.
Aveþi grijã sã nu tãiaþi firul.

1

2

Acul dublu

1
h

Cusãturã

Lãþime pas

Lungime pas

A

2,5

1~4

Vã rugãm reþineþi:
Înainte de reglarea lãþimii cusãturii.
Rotiþi cu grijã roata manual (21) pentru
a verifica dacã acul dublu intrã în
cusãturã, fãrã a face o dungã sau a
intra în contact cu placa de coasere
(10) sau cu capul de coasere.
Atunci când coaseþi cu acul dublu (j)
coaseþi lent ºi cu atenþie pentru a
obþine rezultate frumoase. Când se
coase cu un ac dublu, se utilizeazã fire
de aceeaºi grosime. Se pot folosi una
sau douã culori.
1. Aºezaþi o pernuþã pentru ace (h) ºi un
mosor de fire (m) în mod obiºnuit pe
ºtiftul din stânga al ºtiftului rolei firului
(15).
2. Aºezaþi cea de-a doua pernuþã pentru
ace (h) ºi încã un mosor de fire (m) pe
ºtiftul din dreapta al ºtiftului rolei firului
(15).
3. Montaþi acul dublu (j).
4. Introduceþi aþa în mod normal.
5. La final introduceþi o aþã în acul din
stânga ºi apoi cealaltã în acum din
dreapta.
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Întreþinerea
Întreþinerea maºinii de cusut
Atenþie:
Deconectaþi maºina de cusut de la sursa de
alimentare cu curent electric, scoþând
ºtecherul din prizã. Maºina de cusut trebuie
deconectatã pentru toate operaþiunile de
curãþare.
Demontarea plãcii acului (A):
Rotiþi volantul (21) pânã când acul este complet
ridicat. Deschideþi capacul frontal ºi scoateþi
ºurubul plãcii (10) cu ajutorul unei ºurubelniþã L
(k).

A

Curãþarea trenului de alimentare (B):
Îndepãrtaþi carcasa bobinei ºi curãþaþi locaºul cu
pensula (n) prevãzutã în acest sens.
Curãþarea ºi ungerea cârligului (C-G):
Scoateþi carcasa bobinei. Depãrtaþi cele douã
picioruºe de prindere (C) împingându-le în
exterior. Scoateþi opritorul din locaºul cârligului (D)
ºi cârligul (E). Curãþaþi cu o cârpã moale. Ungeþi
punctele respective cu 1 sau 2 picãturi de ulei
pentru maºina de cusut (F). Rotiþi volantul pânã
când locaºul cârligului (G) este poziþionat în
stânga. Reinstalaþi cârligul (E) ºi închideþi cele
douã picioruºe de prindere. Introduceþi carcasa
bobinei ºi bobina ºi reamplasaþi placa acului.

B

F
G

E
D
C

Important:
Scamele ºi resturile de aþã trebuie curãþate
periodic!

Pãstrare
Atunci când nu folosiþi maºina de cusut, scoateþi
ºtecherul din prizã. Utilizaþi husã pentru protecþia
împotriva prafului (q). Pãstraþi maºina de cusut
într-un loc uscat ºi inaccesibil pentru copii. Dacã
maºina de cusut nu a fost utilizatã timp mai
îndelungat, aceasta trebuie protejatã împotriva
prafului, murdãriei sau umiditãþii excesive.
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Depanarea
Probleme

Cauze

Firul superior 1. Maºina nu este bobinatã corect.
2. Tensiunea firului este prea mare.
se rupe
3. Firul este prea gros pentru ac.
4. Acul nu este instalat corect.
5. Firul se desface în jurul suportului
de bobinã.
6. Acul este deteriorat.
Firul inferior
se rupe

1. Carcasa bobinei nu este instalatã
corect.
2. Carcasa bobinei nu este înfilatã
corect.

Soluþii
1. Reînfilaþi maºina.
2. Micºoraþi tensiunea firului (scãdeþi numãrul).
3. Alegeþi un ac mai mare.
4. Îndepãrtaþi ºi reinstalaþi acul (partea platã
înspre spate).
5. Scoateþi bobina.
6. Schimbaþi acul.
1. Scoateþi ºi reinstalaþi carcasa bobinei ºi
trageþi de fir. Ar trebui sã iasã uºor.
2. Verificaþi bobina ºi carcasa.

1. Îndepãrtaþi ºi reinstalaþi acul (partea platã
înspre spate).
2. Acul este deteriorat.
2. Instalaþi un ac nou.
3. Mãrimea acului este greºitã.
3. Alegeþi un ac potrivit cu firul ºi materialul utilizat.
4. Este montat capul de coasere greºit. 4. Verificaþi ºi prindeþi-l corect.

Cusãturi lipsã 1. Acul este incorect instalat.

Acul se rupe

1. Acul este deteriorat.
2. Acul este incorect instalat.
3. Mãrimea acului este greºitã pentru
material.
4. Este montat capul de coasere greºit.

1. Instalaþi un ac nou
2. Instalaþi acul corect (partea platã înspre spate).
3. Alegeþi un ac potrivit cu firul ºi materialul
utilizat.
4. Alegeþi un cap de coasere potrivit.

Cusãturi
slãbite

1. Maºina nu este corect înfilatã.
2. Carcasa bobinei nu este înfilatã corect.
3. Combinaþia ac/material/fir este
greºitã.
4. Tensiunea firului este greºitã.

1. Verificaþi firul.
2. Înfilaþi bobina conform instrucþiunilor.
3. Alegeþi un ac potrivit cu firul ºi materialul
utilizat.
4. Corectaþi tensiunea firului.

Cusãturile se 1. Acul este prea gros pentru material. 1. Utilizaþi un ac mai subþire.
adunã
2. Lungimea cusãturii este setatã greºit. 2. Reajustaþi lungimea cusãturii.
3. Reduceþi tensiunea firului.
3. Firul este prea strâns.
Cusãturi
inegale,
alimentare
inegalã

1. Aþã de calitate slabã.
2. Carcasa bobinei nu este înfilatã
corect.
3. Materialul a fost tras.

1. Alegeþi o aþã de mai bunã calitate.
2. Scoateþi carcasa bobinei. Înfilaþi-o ºi
reintroduceþi-o corect.
3. Nu trageþi de material în timpul coaserii.
Lãsaþi-l sã fie tras de maºinã.

Maºina este
zgomotoasã

1. Maºina trebuie unsã.
2. Scame sau ulei s-au acumulat în
cârlig sau în placa acului.
3. Uleiul utlizat este de slabã calitate.
4. Acul este deteriorat.

1. Ungeþi conform recomandãrilor.
2. Curãþaþi cârligul ºi trenul de alimentare.
3. Utilizaþi doar ulei de bunã calitate.
4. Înlocuiþi acul.

Firul textil se
înfãºoarã în
jurul ºtiftului
bobinei de
înfãºurare

Nu se foloseºte o a doua bobinã de
înfãºurare.

Se va proceda conform indicaþiilor de la pagina
33 "Potrivirea ºtifturilor rolei firului".

Maºina se
blocheazã

Firul este prins în cârlig.

Îndepãrtaþi firul superior ºi carcasa bobinei,
rotiþi volantul (21) înapoi ºi înainte cu mâna ºi
îndepãrtaþi resturile de aþã. Ungeþi conform
recomandãrilor.
RO
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Casare / Garanþie / Service / Producãtor
Casare
- Casaþi dispozitivele cu elementele periculoase cu mare atenþie ºi asiguraþi-vã cã nu le
mai foloseºte nimeni.
- Nu aruncaþi maºina de cusut la gunoiul menajer.
- Acest produs este fabricat conform directivei UE 2012/19/EU.
- Casaþi maºina de cusut la o firmã înregistratã de casare sau prin intermediul unei
fabrici locale de casare.
- Respectaþi reglementãrile în vigoare. În cazul în care aveþi îndoieli, consultaþi centrul
de casare a deºeurilor.
- Vã rugãm casaþi toate materialele de ambalare într-o manierã prietenoasã mediului.
Pãstraþi ambalajul în care a fost transportatã maºina de cusut. Poate fi util pentru
pãstrarea maºinii, dar poate fi extrem de utilã dacã doriþi sã transportaþi maºina pentru
reparaþii. Majoritatea cazurilor de deteriorãri au loc atunci când maºinile sunt
transportate.

Garanþie
Maºina de cusut este în garanþie timp de trei ani de la data cumpãrãrii. Maºina de cusut a fost
verificatã cu atenþie ºi în mod temeinic înainte de livrare. Vã rugãm pãstraþi chitanþa ca dovadã a
cumpãrãrii.
În cazul unei reclamaþii privind garanþia, vã rugãm sunaþi la centrul de service.
Doar aºa puteþi sã vã asiguraþi transportul gratuit al bunului dumneavoastrã cãtre noi.
Garanþia acoperã doar defecþiunile materialelor sau defecþiuni de fabricaþie, nu acoperã piese
uzate, deteriorate sau fragile ex. întrerupãtoarele.
Produsul este menit doar pentru uz privat, nu comercial.
În cazul utilizãrii incorecte sau a manevrãrii necorespunzãtoare, a utilizãrii forþei sau a oricãrui tip
de intervenþie care nu a fost realizatã de biroul nostru de service, garanþia va fi anulatã.
Aceastã garanþie nu vã limiteazã drepturile statutare.

Numãrul de service
Aceste Instrucþiuni de Operare nu pot acoperi toate aplicaþiile posibile.
Pentru mai multe informaþii sau în cazul unor probleme neprezentate sau prezentate insuficient în
aceste Instrucþiuni de Operare, vã rugãm sunaþi la numãrul de service +40 21 319 54 77/78
Vã rugãm pãstraþi aceste Instrucþiuni de Operare într-un loc sigur ºi daþi-le mai departe
viitorilor utilizatori.
Adresa Centrului de service:
SERCOTEX INTERNATIONAL srl
Str. Sdt.Gh. Matac, 29/29B,
020341 Bucuresti, Sector 2
Phone: +40 21 319 54 77/78
Fax: +40 21 230 75 49
RDS: 031 805 45 05/06
Email: office@sercotex.ro
IAN 100139

Producãtor
Vã rugãm sã luaþi în considerare cã adresa urmãtoare nu este o adresã de service. Contactaþi
mai întâi locul de service menþionat mai sus.
Crown Technics GmbH
Turmstraße 4
D-78467 Konstanz
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