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Introducere  
Vă mulţumim pentru achiziţionarea aceste maşini de brodare şi de cusut. Înainte utilizarea acestei maşini, citiţi cu atenţie 
"INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA", iar apoi studiaţi acest manual privind folosirea corectă a diferitelor 
funcţii. 
În plus, după ce aţi terminat de citit acest manual, păstraţi-l la îndemână ca sursă de referinţă pentru viitor. 

 

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 
Vă rugăm să citi ţi aceste instruc ţiuni de siguran ţă înainte de a încerca de a folosi ma şina. 

PERICOL Pentru a reduce riscul de electrocutare  

1 Scoateţi întotdeauna  maşina din priză imediat după utilizare, atunci când efectuaţi curăţarea, 
atunci când faceţi reglările menţionate în acest manual, sau dacă lăsaţi maşina nesupravegheată.  

 AVERTIZARE Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu, electrocutare, sau vătămare 
corporală.   

2 Scoateţi întotdeauna  maşina din priză atunci când efectuaţi reglările menţionate în manualul de 
instrucţiuni. 

• Pentru a deconecta maşina, comutaţi maşina la simbolul "O" pentru oprire, apoi apucaţi de ştecher 
şi trageţi-l afară din priza electrică. Nu trageţi de cablu. 

• Conectaţi maşina direct în priză. Nu utilizaţi un prelungitor. 
• Deconectaţi întotdeauna maşina dacă se ia curentul 

3  Nu utilizaţi niciodat ă maşina dacă are cablul de alimentare sau ştecherul deteriorat, dacă acesta 
nu funcţionează corespunzător, dacă a fost scăpat pe jos sau deteriorat, sau s-a vărsat apă pe 
unitate. Returnaţi maşina la cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de service pentru examinare, 
reparare, reglare electrică sau mecanică. 
• În timp ce maşina este depozitată sau folosită, dacă observaţi ceva neobişnuit, cum ar fi un miros, 

căldură, decolorare sau deformare, nu mai folosiţi maşina imediat şi scoateţi cablul de alimentare. 
• Atunci când transportaţi masina de cusut, asiguraţi-vă că pentru o ţineţi de mâner. Ridicare maşinii 

de cusut de către orice altă parte poate deteriora maşina sau poate determina cădera maşinii, 
lucru care ar putea provoca accidentări. 

• Atunci când ridicaţi maşina de cusut, aveţi grijă să nu să faceţi mişcări bruşte sau neglijente, în caz 
contrar vă puteţi răni spatele sau genunchii. 

4 Întotdeauna păstraţi zona de lucru liberă: 

• Nu folosiţi niciodat ă maşina cu deschiderile de aer blocate. Păstraţi deschiderile de aerisire 
ale maşinii de cusut şi pedala fără acumularea de scame, praf şi materiale libere. 

• Nu stocaţi obiecte pe pedală. 
• Nu utilizaţi prelungitoare. Conectaţi maşina direct în priză.  
• Niciodat ă nu scăpaţi sau introduceţi niciun obiect în deschidere. 
• Nu folosiţi dacă produse cu aerosoli (spray) sunt utilizate sau în cazul în care se 

administrează oxigen. 
• Nu utilizaţi maşina lângă o sursă de căldură, cum ar fi o sobă sau fier, altfel, maşina, cablul de 

alimentare sau articolele de îmbrăcăminte cusute se pot aprinde, conducând la incendiu sau 
şoc electric. 

• Nu aşezaţi această maşină de cusut pe o suprafaţă instabilă, cum ar fi o masă instabilă sau 
înclinată, în caz contrar, maşina de cusut poate cădea, conducând la accidente. 

 



5  Atenţie specială este necesară atunci când coaseţi: 

• Acordaţi întotdeauna atenţie acului. Nu folosiţi ace îndoite sau deteriorate. 
• Ţineţi degetele departe de toate  piesele mobile. Grijă deosebită este necesară în jurul acului 
maşinii. 
• Comutaţi maşina de cusut la poziţia "O" pentru a o opri atunci când faceţi reglări în zona acului. 
• Nu utilizaţi o plăcuţă a acului deteriorată sau incorectă, deoarece ar putea provoca ruperea acului. 
• Nu împingeţi sau trageţi tesatura atunci când coaseţi, şi urmaţi cu atenţie instrucţiunile atunci 

când coaseţi cu mâna liberă, astfel încât să nu deviaţi acul şi să-i determinaţi ruperea. 

6 Această maşină nu  este o jucărie: 

• Atenţia dumneavoastră este necesară atunci când maşina este utilizată de către sau în apropierea 
copiilor. 

• Punga de plastic cu care această maşină de cusut a fost livrată, trebuie să fie păstrată la 
îndemâna copiilor sau eliminate. Nu lăsaţi copiii să se joace cu punga din cauza pericolului de 
sufocare. 

• Nu utilizaţi în exterior 

7  Pentru o durat ă de via ţă mai lung ă: 

• Atunci când depozitaţi această maşină, evitaţi lumina directă a soarelui şi locaţiile cu umiditate 
ridicată. Nu folosiţi şi nu depozitaţi maşina în apropierea unui radiator, fier, lampa cu halogen, sau 
alte obiecte fierbinţi. 

• Utilizaţi doar sapunuri neutre sau detergenţi pentru a curăţa carcasa. Benzen, diluant, şi prafuri de 
curăţat pot deteriora carcasa şi maşina, şi nu trebuie să fie utilizate niciodată.  

• Consultaţi întotdeauna manualul de utilizare atunci când înlocuiţi sau instalaţi accesorii, picioruşe 
presoare, ac, sau alte piese pentru a asigura instalarea corectă. 

8  Pentru repara ţii sau reglare:  

• În cazul în care unitatea de lumină este deteriorată, acesta trebuie să fie înlocuită de un dealer 
autorizat. 

• În cazul în care apare o defectiune sau este necesară reglarea, urmaţi mai întâi tabelul de 
depanare în partea din spate a manualului de utilizare pentru a inspecta şi regla masina. Dacă 
problema persistă, vă rugăm să consultaţi dealerul local autorizat Brother. 

Utiliza ţi aceast ă maşină exclusiv potrivit destina ţiei sale, a şa cum este descris în manual.  

Utiliza ţi accesoriile recomandate de produc ător aşa cum sunt con ţinute în acest manual.  

Con ţinutul acestui manual şi specifica ţiile acestui produs se pot modifica f ără preaviz.  

Pentru informa ţii suplimentare şi actualiz ări privind produsul, vizita ţi site-ul nostru la 
www.brother.com  

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI 

Aceast ă maşină este destinat ă pentru uz casnic.  



EXCLUSIV PENTRU UTILIZATORI DIN MAREA 
BRITANIE, IRLANDA, MALTA ŞI CIPRU  

IMPORTANT  

• În cazul înlocuirii siguranţei fişei, utilizaţi o siguranţă aprobat de ASTA pentru BS 1362, adică cu 

marca , clasa marcată pe fişă. 

• Întotdeauna înlocuiţi capacul siguranţei. Nu folosiţi ştechere cu capacul siguranţei lipsă. 

• În cazul în care priza electrica disponibila nu este potrivită pentru ştecherele furnizate cu acest 
echipament, trebuie să contactaţi distribuitorul autorizat pentru a obţine conductorul corect. 

PENTRU UTILIZATORII DIN ŢĂRILE CARE 

FOLOSESC ALIMENTARE CA 220-240V ŞI MEXIC 
Această maşină nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, 
mentale sau senzoriale reduse, sau fără experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt 
sub supraveghere sau au primit instrucţiuni cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană 
responsabilă pentru siguranţă. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu 
maşina.  
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Caracteristicile ma şinii  

 
(1)    taiere automata a firului  

Firul poate fi tăiat în mod automat după cusut (pagina 59, 65). 
(2)   Sistem pentru înfirare rapid ă a bobinei  

Cu bobinatorului rapid şi simplu, puteţi înfira bobine cu o singură apăsare a unui buton (pagina 22). 
(3)   Cusături incorporate  

Puteţi selecta din cusăturile incorporate disponibile, inclusiv cusaturi utile si cusaturi decorative (pagina 72). 
(4)    Port  USB 

Modelele de broderie salvate într-o unitate flash USB (USB de memorie flash) pot fi importate la maşină prin conectarea unităţii USB 
direct in portul USB (pagina 1 72). 

(5)   Cutia cu accesorii  
Puteţi păstra cutia cu accesorii în interiorul braţul maşinii aşa cum se arată în imagine. Picioruş presor, bobine, instrument de desfacere 
cusătură, etc. pot fi stocate în această cutie. 

(6)   Clemă bobin ă 
Puteţi utiliza clema bobinei pentru a împiedica desfacerea capătului firului pe bobină. Clemele pentru bobină pot fi stocate în interiorul 
capacului cutiei cu accesorii 

(7)   Iluminare  
Lampa cu LED-uri convenabilă facilitează lucrul pe materialele închise. 

(8)   Transportor cu şapte paşi 
Asiguraţi avansul neted, chiar şi avansul ţesăturilor cu straturi multiple şi varietate de greutăţi (pagina 1 2). 

(9)   Bobin ă de montare rapid ă 
Puteţi începe coaserea fără a trage în sus firul bobinei (pagina 27). 

(10)   Înfilare a ţă de ac u şor de utilizat  
Puteţi înfila aţa în ac cu uşurinţă cu o singură apăsare a pârghiei (pagina 32). 

(11)   Buton Start / Stop  
Când lumina verde este aprinsă, maşina este gata pentru cusut. Lumina roşie sau portocalie indica o eroare sau că maşina se 
încălzeşte (pagina 13). 

(12)   Brodare  
Puteţi broda modele de broderie incorporate, caractere alfanumerice, decoratiuni înrămate, desene şi modele de pe cardurile de 
broderie opţionale (pagina 1 35). 

(13)   Masă de extensie (capacul unit ăţii de brodare)  
Puteţi folosi capacul unitatea de brodare ca masă de extensie, atunci când coaseţi un material mare (pagina 46). 

 



Accesorii 
 
După deschiderea casetei, verificaţi dacă sunt incluse următoarele accesorii. În cazul în care lipseşte un 
element sau este deteriorat, contactaţi dealerul. 

Accesorii incluse  

Notă 
• Pedală de picior: Model T 

Aceasta pedală poate fi folosită pe maşina cu codul produsului 885-V95A/97. Codul produsului este 
menţionat pe plăcuţa maşinii. 

• Şurubul de fixare pe partea suportului picioruşului presor este disponibil prin distribuitorul autorizat. 
(Cod piesă: 132730-122) 

  

Cod pies ă Cod pies ă Nr. Denumire pies ă 
SUA/Canada |    Altele  

Nr. Denumire pies ă 
SUA/Canada |    Altele  

1 Picioruş pentru butonieră "A" XC2691-023 17 Capac bobină /mosor 
(mediu) (pe maşină) 

XE1 372-001 

2 Picioruş de surfilare "G" XE6305-101 18 Capac bobină /mosor (mic) 130013-124 
3 Picioruş pentru monograme 

"N" 
XD081 0-031 19 Ştift bobină suplimentară XE2241-001 

4 Picioruş pentru fermoar "I" X59370-021 20 Plasă bobină XA5523-020 
5 Picioruş zigzag "JM (pe maşină) XC3021-031 21 Pedală de picior XD0501-021 (zona UE) 

XC881 6-021 (alte zone) 
6 Picioruş cusătură ascunsă "R" XC4051-031 22 Foarfece XC1 807-1 21 
7 Picioruş montare nasturi "M" XE21 37-001 23 Şurubelniţă în formă de disc XC1 074-051 
8 Instrument de desfacere 

cusătură 
X54243-051 24 Picioruş de brodat "Q" XD0474-151 

Bobină (4) SA156 SFB 25 Set broderie (mediu) H 10 
cm X W 10 cm (H 4 ţoli X W 
4 ţoli) 

SA432 EF62 9 

Clemă bobină (4) SABOBCLIP 
(S.U.A) 

SABOBCLIPC 
(Canada) 

BCL 26 Fir bobină de broderie 
(alb) 

SAEBT EBT-CEN 

10 Set ace X58358-021 27 Cutia cu accesorii XE3062-003 
11 Ac dublu X59296-121 28 Casetă tare XE3862-001 
12 Perie de curăţat X59476-021 29 Manual de utilizare XE7929-001 
13 Perforator capse 135793-001 30 Ghid de referinţă rapidă XE7930-001 
14 Şurubelniţă XC4237-021 31 Set hârtie milimetrică  SA527    | GS4 
15 Creion tactil XE3069-001 32 Fişă setare limbă XE41 99-001 
16 Capac bobină /mosor (mare) 130012-024 33 Material cu stabilizator 182986-024 
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Accesorii op ţionale  

Următoarele sunt disponibile ca accesorii opţionale. 
 

Cod pies ă Nr. 
 

Denumire pies ă 
 
 

SUA. / Canada  Altele  
1 Fir bobină de broderie 

(negru) 
SAEBT999 EBT-CEBN 

2 Card de brodare  
3 Set de brodare (mic) H 2 

cm x W 6 cm 
(H 1 ţol xW 2-1/2 ţoli) 

SA431 EF61 

4 Set broderie (mare) H 17 
cm X W 10 cm (H 6-7/10 
ţoli X W 4 ţoli) 

SA434 EF71 

Stabilizator solubil în apă  SA520 BM5  
5 

Material stabilizator 
pentru broderie 

SA519 BM3 

6 Picioruş mobil cu transportor 
superior 

SA140 F033N 

7 Picioruş de matlasare cu 
vârf deschis 

SA187 F061 

8 Cuţit lateral "S" SA1 77 F054 

9 Ghidaj matlasare SA132 F016N 

 Memo 
• Pentru a obţine accesorii opţionale sau piese, contactaţi reprezentantul de vânzări, cel mai apropiat centru de 

service autorizat sau vizitaţi site-ul web la [http://www.brother.com/].  
• Toate specificaţiile sunt corecte la momentul tiparirii. Codurile pieselor sunt supuse schimbării fără preaviz.  
• Vizitaţi cel mai apropiat dealer autorizat pentru o listă completă a accesoriilor opţionale disponibile pentru maşina 

dumneavoastră. 

 



Denumirile pieselor componente ale ma şinii şi func ţiile acestora  
Denumirile diverselor piese ale maşinii de cusut şi funcţiile acestora sunt descrise mai jos. Înainte de a folosi masina de 
cusut, citiţi cu atenţie aceste descrieri pentru a învăţa denumirile pieselor 

Imagine din fa ţă
 

 

(1)   Capac ghidaj de fir (pagina 24, 33)  
Treceţi firul sub acest capac al ghidajului firului atunci când 

înfăşuraţi firul bobinei şi introduceţi firul 

(2)   Ghidaj de fir (pagina 24, 33)  
Treceţi firul sub acest ghidaj al firului atunci când înfăşuraţi 

firul bobinei şi introduceţi firul 

(3)   Axul bobinei (pagina 23, 32)  
Puneti o bobina de fir pe axul bobinei. 

(4)  Bobinator (pagina 22)  
Utilizaţi bobinatorul atunci când înfăşuraţi bobina. 

(5)  LCD (afi şaj cu cristale lichide) (panou tactil) (pagina 18)  
Setarea cusăturii selectate sau modelului şi mesajele 

de eroare apar pe ecranul LCD. 

(6)   Panou de func ţionare (pagina 14)  
Utilizaţi tastele de pe acest panou pentru a selecta cusăturile 

sau modelele de broderie, sau pentru a verifica modul de 

utilizare al maşinii de cusut, etc. 

(7)  Fantă conector unitate de broderie (pagina 141 ) 
Racordaţi conectorul pentru unitatea de brodare. 

(8)   Pârghie picioru ş presor (pagina 54)  

Ridicaţi şi coborâţi pârghia picioruşului presor pentru a ridica 

şi coborî picioruşul presor. 

(9)   Butoane de func ţionare (pagina 13)  
Utilizaţi aceste butoane pentru a utiliza maşina. 

(10) Accesoriu mas ă de lucru fix ă (pagina 46)  
Scoateţi masa de lucru fixă când coase piesele 

cilindrice, cum ar fi manşetele mânecii. 

(11)   Cuţit pentru t ăierea firelor (pagina 60)  
Treceţi firele prin cuţitul de tăiere a firelor. 

(12) Pârghie mecanism de introducere a firului în ac (pa gina 35)  
Folosiţi pârghia mecanismului de introducere a firului în ac 
pentru a introduce firul în ac. 

(13) Cadran întindere fir (pagina 62, 164)  
Reglaţi tensiunea firului superior cu acest cadran. 

(14) Pârghie preluare fir (pagina 34)  

(15)  Ghidaj înfilare bobin ă şi disc pre-tensionare (pagina 24)  
Treceţi aţa sub acest ghidaj al firului în jurul discului de pre-

tensionare atunci când înfăşuraţi aţa pe bobină 

 

 

 



Secţiunea acului şi 
picioru şului presor  

Imagine dreapta 
lateral ă /spate  

 

(1)   Pârghie butonier ă (pagina 90)  
Coborâţi pârghia butonierei când coaseţi butonierele şi 

cusăturile de întărire. 

(2)  Disc ghidaj de fir (pagina 34)  
Treceţi firul prin discul de ghidaj al firului atunci când se 

utilizează mecanismul de introducere a firului în ac. 

(3)  Ghidaj mecanism de introducere a firului în ac (pag ina 34)  
Treceţi firul superior prin ghidajul pentru introducerea firului în 

ac. 

(4)  Plăcu ţa acului (pagina 70)  
Placa acului este marcată cu ghidaje de cusut pentru 

cusături drepte. 

(5)   Capacul pl ăcu ţei acului (pagina 176)  
Scoateţi capacul plăcuţei acului pentru a curăţa caseta 

bobinei şi vatala. 

(6)  Capac /caset ă pentru bobin ă (pagina 28)  
Scoateţi capacul bobinei, apoi introduceţi bobina în caseta 

bobinei. 

(7)  Transportoare (pagina 92)  
Transportoarele asigură avasul tesaturii în direcţia de cusut. 

(8)   Picioru ş presor (pagina 43, 54)  
Picioruşul presor aplică presiune constantă pe tesatură pe 

măsură ce are loc coaserea. Ataşaţi picioruşul presor 

corespunzător pentru coaserea selectată. 

(9)  Suportul picioru şului presor (pagina 45)  
Picioruşul presor este instalat pe suportul picioruşului presor. 

 

(1)  Mââââner  

Transportaţi maşina de cusut de mâner. 

(2)  Roată de reglare (pagina 54)  
Rotiţi roata de mână spre dvs. (în sens invers acelor de 

ceasornic), pentru a ridica şi coborî acul pentru a coase o 

cusatura. 

(3)   Fantă pentru card de brodare (pagina 156)  
Introduceti cardul de brodare. 

(4)  Port USB (pentru o unitate flash USB (memorie USB))  
În scopul de a importa modelele de pe o unitate flash USB 

(memorie flash USB), introduceţi USB direct in portul USB. 

(5)   Aerisire  
Aerisirea permite aerului din jurul motorului să fie schimbat. 

Nu acoperiţi gura de aerisire în timp ce maşina de cusut este 

utilizată. 

(6)  Buton principal de pornire (pagina 17)  
Folosiţi întrerupătorul principal pentru a porni şi opri maşina 

de cusut. 

(7)  Conector pedal ă (pagina 56)  
Introduceţi mufa pe capătul cablului pedalei în conector. 

(8)  Conector alimentare cu curent (pagina 17)  
Introduceţi mufa pe cablul de alimentare în mufa de 

alimentare. 

(9)   Pârghie coborâre avans (pagina 92)  
Folosiţi pârghia de coborâre avans pentru a coborî 
transportoarele. 

Memo 
• Consultaţi paginile 11 la 14 în timp ce învăţaţi să folosiţi 

maşina. 

 

 



Butoane de utilizare  

Butoanele de operare vă ajută să efectuaţi uşor diverse operaţii de bază pentru maşina de cusut. 

 

 

(1)   Buton pornire /oprire  

Apăsaţi butonul start / stop pentru a porni sau a opri 

coaserea. Maşina coase la o viteză lentă la început în timp ce 

butonul este apăsat. Atunci când este oprită coaserea, acul 

este coborât în material. Pentru detalii, consultaţi "Pornirea 

coaserii" (pagina 55). Butonul îşi schimbă culoarea în funcţie 

de modul de funcţionare a maşinii. 

  Verde: Maşina este pregătită să coase sau coaserea 
este în desfăşurare. 

Roşu: Maşina nu poate coase. 
Portocaliu:  Maşina înfăşoară firul bobinei, sau arborele 

bobinatorului este mutat pe partea dreapta. 

 Memo 

 Când pedala este conectată,  (Buton pornire 
/oprire) nu poate fi folosit pentru pornirea 
coaserii. 

(2)   Buton pozi ţie ac  

Apăsaţi butonul de poziţionare a acului pentru a ridica sau 

coborî acul. Asiguraţi-vă că ridicaţi acul înainte de 

introducerea firului în ac. Utilizaţi acest buton pentru a 

schimba direcţia de cusut sau pentru coaserea în zone mici.  

Apăsând butonul de două ori se coase o cusatura. 

(3)   Buton pentru coaserea pe doss /de înt ărire  

Apăsaţi butonul pentru coaserea inversă / cusatura de întărire 

pentru a coase cusaturi inverse sau cusaturi de întărire. 

Cusăturile inverse sunt făcute ţinând apasat butonul pentru a 

coase în direcţia opusă. Cusăturile întăritoare sunt cusute 

prin coaserea a 3-5 paşi în partea de sus. Pentru detalii, 

consultaţi "Asigurarea coaserii" (pagina 57). 

(4)   Buton instrument de t ăiere a firelor  

Apasati butonul instrumentului pentru tăierea firelor după ce 

s-a oprit coaserea pentru tăia atât firul superior şi cât şi firele 

bobinei. Pentru detalii, consultaţi "Tăierea aţei" (pagina 59). 

 ATENŢIE 
 Nu apăsaţi butonul cu ţitului de t ăiere a 
firelor dup ă ce firele au fost deja t ăiate, în 
caz contrar, acul se poate rupe, firele se 
pot încurca sau se poate avaria ma şina . 

Notă 
• Nu apăsaţi butonul disp. de tăiere fire dacă nu 

există material sub picioruşul presor sau în timp 
ce maşina coase, în caz contrar se poate avaria 
maşina. 

• Când se taie fir de nilon sau alte fire speciale, 
folosiţi cuţitul de tăiere a firelor pe laterala 
maşinii. Pentru detalii, consultaţi "Folosirea 

cuţitului de tăiere a firelor" (pagina 60). 

(5)   Dispozitiv de control vitez ă de coasere  
Glisaţi controllerul de viteză de coasere pentru a regla viteza 

de coasere.



Panou de utilizare  
Panoul de utilizare faţă are un ecran LCD (ecran cu cristale lichide) şi taste de funcţionare. 

  

 

(1)   LCD (afi şaj cu cristale lichide) (panou tactil)  
Setarea pentru cusatura selectată sau model şi mesajele de 

eroare apar pe LCD. 
Tastele tactile afişate pe LCD cu degetul 
sau creionul tactil pentru a efectua operaţiuni. 
Pentru detalii, consultaţi "LCD (ecran cu cristale lichide) 
Funcţionare" (pagina 1 8). 

(2)   Tastă revenire  
Apăsaţi pentru a reveni la ecranul anterior. 

(3)   Tasta pagina anterioar ă  
 

Afişează pagina anterioară când există elemente care nu 

sunt afişate pe LCD. 

(4)   Tasta pagina urm ătoare  
 

Afişează pagina următoare când există elemente care nu 

sunt afişate pe LCD. 

(5)   Tastă memorie     

Apăsaţi pentru a salva brodarea caracterelor, modelelor 
combinate, modele privind cusătura personalizată, etc. în 
memoria maşinii de cusut. 

(6) Tastă cusătură utilă  
Apăsaţi această tastă pentru a selecta o cusături utilă sau 
decorativă sau pentru a concepe un model de cusătură 
folosind funcţia cusătura personalizată. 

(7)   Tastă pentru brodare  

Apăsaţi această tastă pentru brodare. 

(8)   Taste de setare  
Apăsaţi pentru a seta poziţia de oprire a acului, semnalul 

sonor şi altele. 

(9)  Tastă de ajutor pentru ma şina de cusut  

Apăsaţi pentru a accesa secţiunea ajutor pentru folosirea 

maşinii de cusut. Afişează explicaţii simple privind setarea 

firului superior /înfăşurării bobinei /introducerea firului în 

bobină /înlocuirea acului /accesoriul unităţii de brodare 

/accesoriul gherghef /accesoriul picioruş de brodare 

/înlocuirea picioruşului presor. 

 



FAMILIARIZAREA CU MA ŞINA DE CUSUT  

Sunt necesare următoarele pregătiri înainte de coasere, descrise în capitolul următor. 

Pornirea /oprirea maşinii............................................................................................................. 16 

Funcţionarea LCD (afişaj cu cristale lichide).............................................................................. 18 

Bobinare / Instalarea bobinei...................................................................................................... 22 

Înfilarea firului superior ............................................................................................................... 31 

Înlocuirea acului ......................................................................................................................... 39 

Înlocuirea picioruşului presor ..................................................................................................... 43 

Piese cilindrice şi piese mari de cusut........................................................................................ 46 



Pornirea /Oprirea ma şinii 
Această secţiune explică modul în care se porneşte şi se opreşte maşina de cusut. 

Măsuri de precau ţie alimentare cu curent  

Asiguraţi-vă că respectaţi următoarele măsuri de precauţie în ceea ce priveşte alimentarea cu energie. 

AVERTIZARE 
• Utilizaţi energie electrică de uz casnic pentru sursa de alimentare. Folosirea altor surse de energie poate 

conduce la incendii, electrocutări, sau avarierea maşinii. 
• Asiguraţi-vă că fişele de pe cablul de alimentare sunt bine introduse în priza electrică şi la mufa de 

alimentare de pa maşină. 
• Nu introduceţi mufa de pe cablul de alimentare la o priză electrică, care este în stare necorespunzătoare. 
• Opriţi sursa de alimentare şi scoateţi ştecherul în următoarele împrejurări: 

 • Când plecaţi de lângă maşină 
• După utilizarea maşinii 
• În cazul căderii de tensiune în timpul utilizării 
• Atunci când maşina nu funcţionează corect din cauza unei conexiuni proaste sau unei deconectări 
• În timpul furtunilor electrice 

 ATENŢIE 
• Utilizaţi exclusiv cablul de alimentare inclus cu această maşină. 
• Nu utilizaţi prelungitoare sau adaptoare cu fişe multiple cu multe alte aparate conectate la acestea. Se 

pot produce incendii sau electrocutări. 
• Nu atingeţi ştecherul cu mâinile umede. Se poate produce electrocutare. 
• Atunci când deconectaţi maşina, opriţi mai întâi alimentarea. Întotdeauna prindeţi de ştecher pentru a 

scoate din priză. Tragerea cablului îi poate deteriora, sau poate determina incendii sau electrocutări. 
• Nu permiteţi tăierea, deteriorarea, modificarea, îndoirea, tragerea, înfăşurarea sau adunarea cablului de 

alimentare. Nu puneţi obiecte grele pe cablu. Nu expuneţi cablul la căldură. Aceste acţiuni pot deteriora 
cablul şi poate cauza incendiu sau şocuri electrice. În cazul în care cablul sau ştecherul este deteriorat, 
duceţi maşina la dealer-ul autorizat pentru reparaţii înainte de a continua folosirea. 

• Scoateţi cablul de alimentare dacă maşina nu este folosită un interval mai lung de timp. În caz contrar, se 
poate produce un incendiu. 



Porni ţi maşina  Oprirea ma şinii  

 

Pregătirea cablului de alimentare inclus. 

Asigura ţi-vă că maşina de cusut este oprit ă 
(întrerup ătorul principal este setat la "0"), apoi 
conecta ţi cablul de alimentare în mufa de 
alimentare de pe partea dreapt ă a maşinii.  

Introduce ţi ştecherul cablului de alimentare într-o 
priz ă electric ă de uz casnic.  

Când ati terminat de folosit masina de cusut, opriţi-o. În 

plus, înainte de a transporta masina de cusut la o altă 
locaţie, aveţi grijă să o opriţi. 

 Asigura ţi-vă că maşina nu coase.  

 Apăsaţi partea stâng ă a întrerup ătorul principal pe 
partea dreapt ă a maşinii pentru a opri ma şina 
(seta ţi la "O  ").  

 

(1) mufa de alimentare 

 Apăsaţi partea dreaptă a întrerupătorul principal 
pe partea dreaptă a maşinii pentru a porni maşina 
(setaţi la " I "). 

 

� Lumina, LCD şi  (butonul Start / Stop) se 
aprind atunci când maşina este pornită. 

Memo 
Când maşina este pornită, acul şi 
transportoarele vor scoate un sunet atunci când 
se mişcă; aceasta nu este o defecţiune. 

 

Lumina, LCD şi © (butonul Start / Stop) se sting 
atunci când maşina este oprită. 

Deconecta ţi cablul de alimentare de la priza 
electric ă. 
Ţineţi de ştecher atunci când deconectaţi cablul de 
alimentare. 

 Deconecta ţi cablul de alimentare de la sursa 
de alimentare.  

Notă 
• În cazul în care apare o pană de curent în timp 

ce maşina de cusut este în funcţiune, opriţi 
maşina de cusut şi deconectaţi cablul de 
alimentare. Atunci când reporniţi maşina de 
cusut, urmaţi procedura necesară pentru 
funcţionarea corectă a maşinii. 

(Numai pentru SUA) 
• Această maşină are o fişă de contact polarizată 

(o lama mai mare decât cealaltă). Pentru a 
reduce riscul de electrocutare, acest ştecher este 
conceput pentru a se potrivi într-o priză 
polarizată numai într-o direcţie. Dacă ştecherul 
nu se potriveşte complet cu priza, inversaţi 
ştecherul. Dacă tot nu se potriveşte, contactaţi 
un electrician calificat să instaleze priza 
corespunzătoare. Nu modificaţi ştecherul în nici 
un fel. 

 



Func ţionarea LCD (ecran cu cristale lichide) 
 
Cusatura selectată, setările modelului şi mesajele sunt afişate pe ecranul LCD (ecran cu cristale lichide), pe partea din faţă a 
maşinii de cusut. Schimbaţi ecranul pe afişajul LCD folosind tastele de pe partea dreapta a ecranului LCD, şi efectuaţi 
operaţiuni direct prin atingerea pictogramelor cu degetul sau cu un stilou tactil. Pentru detalii, consultaţi "Panou de 
exploatare" (pagina 14). 

Vizualizare LCD  
Atunci când maşina este pornită, se activează ecranul LCD. Când atingeţi ecranul LCD conform mesajul afişat pe ecran cu 
degetul sau cu un stilou tactil, ecranul cu următoarele cusaturi utile de selectare este afişat.  

 
(1) Cusătură selectată 
(2) Picioruşul presor care va fi utilizat 
(3) Cusături 
(4) Setări cusături şi coaserea cu ac dublu 
(5) Lăţimea pasului /cusăturii 
(6) Lungimea pasului /cusăturii 
(7) Numărul de cusături selectate 
(8) Numărul de cusături cuprinse 

(9)  Imagine în oglindă orizontală  
(10)  Tăiere automată a firului  
(11) Inversare /întărire automată  
(12) Coasere cu ac simplu /dublu şi poziţia de oprire 
a acului 

Memo 

• Apăsaţi (tasta cusătură utilă) pentru a afişa ecranul pentru selectarea tipului de cusatura. Detaliile sunt 
explicate în "tipuri de cusături" (pagina 51).  

• Un ecran de diferit este afişat atunci când unitatea de brodare este ataşată. Detaliile sunt explicate în "Selectarea 
unui model de broderie" (pagina 155).  

• Consultaţi "Mesaje de eroare" (pagina 183) pentru mesajele afişate pe ecranul LCD.  

• În funcţie de modelul de masina de cusut, poate fi afişată o animaţie atunci când maşina este pornită.  

• Atunci când o animaţie este afişată, ecranul de mai sus va fi afişat la atingerea LCD-ului cu degetul. 

Modificarea set ărilor ma şinii  

Pot fi modificate diferite operaţiuni ale maşinii de cusut şi setările de cusut. 
Cusăturile sau atributele maşinii care pot fi setat sunt enumerate mai jos. Pentru detalii cu privire la funcţionare, consultaţi 
pagina 20. 

 

Atribut  Pictogram ă Detalii  Setări  

Poziţia acului 

 

Specifică unde acul este poziţionat când 
maşina de cusut este oprită. Jos Sus 

Lăţimea pasului 
/cusăturii 
comandă  

Permite reglarea laţimii cusaturii cu controler-ul 
de viteza a coaserii (pagina 107).  

Reglarea 
modelului 
vertical  

Reglează poziţia modelului în sus şi jos 
(pagina 125 ). 

de la -9 până la +9 



 
Atribut  Pictogram ă Detalii  Setări  

Spaţierea 
caracterelor  

Reglează spaţiul între caractere când sunt 
cusute caractere alfanumerice. (pagina 124) 

de la 0 până la 10 

Afişare culoare fir Modifică afişarea culorii firului pe ecranul de 
broderie (pagina 151). 

Culoare fir /Momentul brodării 
/Număr ac/ Număr fir (#123) 

 

 

(Când este selectat "Fir nr. #123") Broderie /Country /Madeira poly/ 
Madeira rayon/Sulky / Robison 
Anton 

Unitate de afişaj 
 

Selectează unităţile de măsură care sunt 
afişate (numai pentru brodat) (pagina 152). 

mm /ţoli 

Alarmă 
 

Specifică dacă se aude un semnal sonor la 
fiecare operaţiune (pagina 187).  

Deschiderea 
ecranului  

Setează dacă va afişa sau nu ecranul de 
deschidere, atunci când este pornit. (Există 
modele la care acest lucru nu poate fi 
schimbat.) 

 

Poziţia iniţială a 
acului  

Selectează dacă "1  Cusătură dreaptă 

(stânga)" sau 3 " Cusătură dreaptă (mijloc)" 
care este automat selectată când maşina este 
pornită. 

 

Limbă  Permite schimbarea limbii folosite pe ecrane. Engleză /Germană /Franceză/ 
Italiană /Olandeză /Spaniolă/ 
Japoneză /Daneză/ Norvegiană/ 
Finlandeză /Suedeză/ Portugheză/ 
Rusă /Coreeană /Tailandeză/ altele 

Luminozitate LCD 

 

Reglează luminozitatea ecranului LCD (pagina 
187). 

Mai deschis  Mai închis 

Contor cusături 

 

Afişează contorul de funcţionare şi numărul 
total de cusaturi de broderie. Contorul de 
funcţionare are rolul de a vă reaminti să duceţi 
maşina în mod regulat la service. (Contactaţi 
dealer-ul autorizat pentru mai multe detalii.) 

- 

Număr produs NR: "NR." este numărul pentru maşina de brodat si 
cusut. 

- 

Versiunea 
programului 

Versiune Afişează versiunea programului. - 

 Memo 
Reperul înscris în evidenţiere inversată sunt setările la data achiziţiei. 

 



Porni ţi maşina de cusut  
 

 

� LCD se activează. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exemplu: Modificarea pozi ţiei de oprire a 
acului 

 
 

 

Apăsaţi  (tasta set ări) pe panoul de 
afişaj. 

  

Apare ecranul cu setări. 

Apăsaţi elementul care urmeaz ă să fie setat.  

Comutaţi ecranul folosind    (tasta pagina 

anterioară) şi    (tasta pagina următoare). 
• Ecranele următoare arată setările implicite. 

 

  

 Când set ările sunt realizate, ap ăsaţi  
(tasta Înapoi). 

 
Ecranul cu cusatura iniţială apare din nou. 

 Memo  
• "NR." este numărul individual pentru 

maşina de cusut.  
• "VERSIUNE" este versiunea programului 

care este instalată pe maşina de cusut.  
• Setările care sunt modificate sunt salvate, 

chiar dacă maşina este oprită 

 



  

Verificarea procedurilor de 
operare a ma şinii  

Explicaţii simple pot fi menţionate pe ecranul LCD pentru 
următoarele repere. Afişează explicaţii simple privind 

setarea firului superior /înfăşurării bobinei /introducerea 
firului în bobină /înlocuirea acului /accesoriul unităţii de 
brodare /accesoriul gherghef /accesoriul picioruş de 

brodare /înlocuirea picioruşului presor pe LCD. 

Porni ţi maşina de cusut  

 
LCD-ul se activeaz ă 
 

 Apăsaţi  (tasta de ajutor pentru ma şina de 
cusut) pe panoul de afi şaj. 

 
 
Apare ecranul de ajutor 
 

 Apăsaţi elementul care va fi afi şat 
 

 

 
 

 Apăsaţi  (tasta pagina urm ătoare)  
pentru a trece la pagina urm ătoare.  

Dacă apăsaţi  (tasta pagina anterioară), 
reveniţi la pagina anterioară. 

Apăsaţi (tasta înapoi) pentru a reveni la 
ecranul de selectare a reperului. 
Exemplu: Înfilare superioar ă 
 

 
 

După ce aţi vizualizat, ap ăsaţi  (tasta 
înapoi) de dou ă ori.  
 

 
(1) Înfilarea firului superior 
(2) Înşirarea bobinei 

(3) Instalarea bobinei 

(4) înlocuirea acului 

(5) înlocuirea picioruşului presor 

(6) Accesoriu picioruş de brodat 

(7) Accesoriu cadru de brodat 

(8) Accesoriu unitatea de brodare 

Apare primul ecran care descrie procedura pentru subiectul selectat. 

Ecranul cu cusatura iniţială apare din nou. 

Memo  
Pentru detalii despre fiecare subiect, consultaţi pagina 
corespunzătoare în acest manual de operare. 
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Înfilarea /instalarea bobinei  
 
Această secţiune descrie modul de înfilare a bobinei, iar apoi cum se introduce firul bobinei. 

Măsuri de precau ţie privind bobina  

Asiguraţi-vă că respectaţi următoarele măsuri de precauţie în ceea ce priveşte bobina. 

 ATENŢIE 
• Utiliza ţi exclusiv bobina (cod pies ă: SA156, SFB) conceput special pentru aceast ă maşină de 

cusut. Folosirea oric ărei alte bobinei poate conduce la accidente sau ava rierea ma şinii.  

• Bobina inclus ă fost proiectat special pentru aceast ă maşină de cusut. Dac ă sunt folosite 
bobine de la alte modele, masina nu va func ţiona corect. Folosi ţi doar bobina inclus ă sau 
bobine de acela şi tip (cod pies ă: SA156, SFB).  

Dimensiune reală 
11.5 mm    T (7/16 ţoli) 

 
Acest 
model 

Alt model 

Înfăşurarea a ţei pe bobin ă 

Înfilaţi firul în jurul bobinei pentru a pregăti firul bobinei. 

 
(1) ghidaj fir pentru înşirarea bobinei 
(2) Ax înşirare bobină 
(3) Bobină 

 



Porni ţi maşina de cusut  

 

 

Aşezaţi mosorul firului pentru bobin ă pe axul 
mosorului.  
Glisaţi mosorul pe ax, astfel încât acesta să fie 
orizontală şi ca firul să se deşire în faţă în partea de 
jos. 

Aşezaţi bobina pe arborele bobinatorului astfel  

încât arcul de pe ax s ă se încadreze în 
crest ătura bobinei.  
Apăsaţi în jos pe bobin ă până când se fixeaz ă. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1)   Crestătură 
(2)   Arc ax bobinator 

Glisa ţi bobinatorul în direc ţia indicat ă de 
săgeată până când se fixeaz ă. 

 

 

 Memo 
• Pentru brodare, utilizaţi firul bobinei de 

brodat. 

 Notă 
• În cazul în care bobina nu este poziţionată astfel 

încât firul să se deşire corect, firul se poate 
încurca în jurul axul. 

Glisa ţi capacul bobinei pe axul acesteia şi 
readuce ţi axul în pozi ţia ini ţială. 
Glisaţi capacul bobinei, pe cât posibil la dreapta, 

conform imaginii, cu partea rotunjită spre stânga. 

 
(1) (Butonul pornire /oprire) se aprinde în culoarea portocaliu. 

Lua ţi axul bobinei şi scoate ţi capacul bobinei, 
care este introdus pe ax.  

 

(1)   Capac bobină  

(2)   Ax bobină 

 ATENŢIE 

• În cazul în care bobina sau capacul bobinei 
nu este poziţionat corect, firul se poate 
încurca în jurul axului bobinei, în caz contrar 
maşina se poate deteriora.  

• Sunt disponibile trei dimensiuni de bobină, 
permiţându-vă să alegeţi o bobină care să 
se potrivească cel mai bine cu dimensiunea 
bobinei utilizate. În cazul în care capacul 
este prea mic pentru bobina folosită, firul se 
poate prinde pe fantă în bobină, iar maşina 
poate fi deteriorată.  

 
 

 



Notă 
Când coaseţi cu fir fin, fir cu înfăşurare în cruce, 

utilizaţi capacul bobinei mici, şi lăsaţi un mic 
spaţiu între capac şi bobină. 

 

Trece ţi firul în spatele capacului ghidajului de fir 
şi spre fa ţă. 
În timp ce ţineţi firul lângă bobina cu mana 
dreaptă, trageţi firul cu mâna stânga, aşa cum se 
arată mai jos. 
 

 

(1) Capac bobină /mosor (mic) 
(2)   Mosor (fir cu înfăşurare în cruce ) 
(3)   Spaţiu 

• Când utilizaţi un fir care se deşiră rapid, cum ar 

fi fir de nailon transparent sau fir metalic, puneţi 
plasa mosorului peste acesta înainte de 
introducerea bobinei pe ax. Dacă plasa bobinei 
este prea lungă, pliaţi-o pentru a se potrivi cu 
mărimea bobinei. Atunci când se foloseşte 
plasă, tensiunea firului superior poate deveni 
mai mare. Înainte de coasere, consultaţi 
"Reglarea întinderii firului" (pagina 62). 

 
(1) Plasa bobinei 
(2) Mosor /bobină 
(3) Capac bobină 
(4) Ax bobină 

Trageti firul de la bobina şi trece ţi firul pe 
sub cosorul de ghidare a firului.  

 
 

 
(1)   Capac ghidaj de fir 

 Trage ţi firul spre dreapta, trece ţi-l pe sub cârligul 
ghidajului de înf ăşurare a firului pe bobin ă, şi 
apoi înf ăşura ţi firul în sens antiorar sub discul de 
pre-tensionare, tr ăgând cât mai mult posibil. 

 
(1) ghidaj fir pentru înşirarea bobinei 
 
Asiguraţi-vă că firul trece pe sub discul de 
pretensionare  
 

 
 
 
 

(1) Cosor  
(2) Disc de pretensionare  
(3) Trageţi cât mai mult posibil.

 

 

 



Înşira ţi cap ătul firului în sensul acelor de 
ceasornic in jurul bobinei de cinci sau şase ori.  
Folosind mâna stângă pentru a ţine firul care a fost 
trecut prin ghidajul firului de înfăşurare a bobinei, 
folositi mana dreapta pentru a înşira capătul firului. 

Înfăşuraţi de cinci sau şase ori. 

 

Glisa ţi controller-ul vitezei de coasere la dreapta. 

 

 
©   Controller de viteză 

Apăsaţi  (butonul pornire /oprire) o dat ă.  
Când pedala este conectată, apăsaţi în jos pedala 

 ATENŢIE 
Asiguraţi-vă că trageţi firul bine şi-l 
înfăşuraţi în sensul acelor de ceasornic. 
Dacă firul este înşirat în sens invers 
acelor de ceasornic, firul se poate înşira 
în jurul axului bobinatorului. 

Treceti capatul firului prin fanta de ghidare în 
scaunul bobinatorului, şi apoi trage ţi firul la 
dreapta pentru a-l taia.  

 
(1)   Fantă de ghidare în scaunul bobinatorului (cu 

disp. de tăiere incorporat) 

(1)   Buton pornire /oprire  

� Bobina începe să înfăşoare şi mesajul 
"Înfăşurare fir pe bobină. . . " este afişat pe 
ecranul LCD. 

Notă 
• Nu vă îndepărtaţi de maşină în timp ce se 

realizează înfăşurarea bobinei. Asiguraţi-vă că 
firul bobinei este corect înfăşurat. În cazul în 
care firul bobinei este înfăşurat incorect, 
apăsaţi (T) (butonul Start / Stop) sau acţionaţi 
pedala imediat pentru a opri înfăşurarea 
bobinei. 

 

 ATENŢIE 
 
Asiguraţi-vă că taie firul aşa cum este 
descris. În cazul în care bobina este 
înfăşurată fără Tăierea aţei cu cuţitul 
incorporate în fanta din scaunul 
bobinatorului, firul se poate încurca în 
bobină sau acul se poate îndoi sau rupe 
atunci când firul bobinei începe să iasă. 

În cazul în care înf ăşurarea bobinei se opre şte 
sau încetine şte,  apăsaţi o dat ă (butonul de 
pornire / oprire) pentru a opri masina.  
Atunci când pedala este conectată, îndepărtaţi 
piciorul de pe pedală. 

� Înfăşurarea bobinei se va opri. 
 

 ATENŢIE 
 

Memo 
Asiguraţi-vă că firul este setat corect înainte de 
a începe înfăşurarea bobinei. În caz contrar, 
firul se poate încurca şi nu va înşira firul. 

Atunci când înfăşurarea bobinei se 
opreşte sau încetineşte, opriţi maşina. În 
caz contrar, maşina de cusut se poate 
avaria. 
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Tăiaţi firul cu foarfeca, glisa ţi arboreal 
bobinatorului la stânga, şi apoi scoate ţi bobina 
din arbore.  

 

Memo 
• Dacă bobinatorul este setat pe dreapta, acul nu 

se va mişca. (Nu este posibilă coaserea.) 

Glisa ţi controller-ul vitezei de coasere înapoi în 
pozi ţia ini ţială. 

■   Atunci când firul s-a încurcat sub scaunul 
bobinatorului.  

În cazul în care bobinarea începe atunci când firul nu 
este trecut corect pe sub discul de pretensionare al 
ghidajului bobinatorului, firul se poate încurca sub 

scaunul bobinatorului. Într-un astfel de caz, deşiraţi firul 
în conformitate cu procedura următoare. 

 
(1)   Fir 
(2)   Scaun bobinator 

 

 ATENŢIE 
 Nu scoateţi scaunul bobinatorului, chiar 

dacă firul se încurcă sub scaunul 
bobinatorului. Se pot produce 
accidente.  

 Nu scoateţi şurubul presorului 
bobinatorului, în caz contrar, maşina se 
poate avaria, nu puteţi deşira firul prin 
scoaterea şurubului. 

Memo 
Când maşina de cusut este pornită sau 

volantul este rotit după înfăşurarea bobinei, 
maşina va scoate un semnal sonor ‘clic’; 

aceasta nu este o defecţiune. 

(1)   şurubul picioruşului presor al bobinatorului 
În cazul în care firul se încurc ă sub scaunul 

bobinatorului, ap ăsaţi  (butonul Start / Stop) 
o dată pentru a opri înf ăşurarea bobinei.  
Atunci când pedala este conectată, îndepărtaţi 
piciorul de pe pedală. 

 

 
(1)   Buton pornire /oprire 



Tăiaţi firul cu foarfeca pe langa ghidajul 
firului de înf ăşurare a bobinei.  

Instalarea bobinei  

Instalaţi bobina cu aţă. 

 ATENŢIE 
 

Folosi ţi o bobin ă care a fost corect 
înşirat ă, în caz contrar, acul se poate rupe, 
iar tensiunea firului nu va fi corect ă. 

 
(1)   Ghidaj pentru înfăşurarea firului pe bobină 
 

Glisa ţi axul bobinatorului la stânga, şi 
apoi scoate ţi bobina de pe ax.  

 

Bobina inclus ă fost proiectat special 
pentru aceast ă maşină de cusut. Dac ă 
sunt folosite bobine de la alte modele, 
masina nu va func ţiona corect. Folosi ţi 
doar bobina inclus ă sau bobine de acela şi 
tip (cod pies ă: SA156, SFB).  

Dimensiune reală 

Ţine ţi cap ătul firului cu mâna stâng ă, şi 
deşira ţi firul în sensul acelor de ceasornic 
în apropierea bobinei cu mâna dreapt ă, 
dup ă cum se arat ă mai jos.  

11.5 mm 

(7/16 ţoli) 

 

Acest model Alt model 
 

Înfăşura ţi bobina din nou.  

Notă 

• Asiguraţi-vă că firul trece corect pe sub 
discul de pretensionare al ghidajului 
bobinatorului (pagina 24). 

Memo  

Ordinea în care firul bobinei ar trebui să fie 
trecut prin suveică este indicată prin 
marcaje care înconjoară suveica. 

 

 

 

 

 

 



 Apăsaţi  (butonul de poziţie a acului) o 
dată sau de două ori pentru a ridica acul, iar 
apoi ridicaţi pârghia picioruşului. 

 

 

Introduceţi bobina în suveica cu mâna 
dreapta. 

 

Asiguraţi-vă că introduceţi bobina în mod 
corect. 

 

 
(1) Buton poziţie ac  
(2) Pârghia picioruşului presor 

Opriţi maşina de cusut 

 

 ATENŢIE 
 
Asiguraţi-vă că inseraţi bobina şi apăsaţi-o în 
partea de jos cu degetul. În caz contrar, firul se 
poate rupe sau tensiunea firului va fi incorectă. 
Asiguraţi-vă că înşiraţi firul conform indicaţiilor. 
În caz contrar, firul se poate rupe sau 
tensiunea firului va fi incorectă. 

 

 Glisaţi dispozitivul de blocare al capacului 
bobinei spre dreapta. 
 

  

 
(1)   Capacului bobinei  
(2)  Dispozitiv de blocare 

Se deschide capacul bobinei.  

Scoateţi capacul bobinei.  

Ţineţi bobina cu mana dreapta si tineti 
capătul firului, cu mâna stângă. 

 
Fiţi atenţi să nu scăpaţi bobina. 

Ţineţi uşor apăsată bobina cu mana dreapta, 
si apoi ghidaţi firul cu mâna stângă, aşa cum 
se arată. 

 

Treceţi firul prin fantă aşa cum se arată, şi 
apoi trageţi firul afară spre partea din faţă. 

 

 (1)   Dispozitiv de tăiere a firului 

� Dispozitivul taie firul.



Notă 
Dacă firul nu este corect introdus prin arcul de 
reglare a tensiunii al suveicii, tensiunea firului 
poate fi incorectă 
(pagina 62) 

 

■   Când trage ţi în sus, poate fi necesar firul 
bobinei  

Când realizaţi încreţituri sau înainte de matlasarea cu 
mişcare liberă, trageţi mai întâi firul bobinei aşa cum este 
descris mai jos. 

Înfilarea firului superior  

• Consultaţi "Înfilare superioară" (pagina 31). 

Introduce ţi bobina în suveica.  

• Consultaţi paşii de la  la  din "Instalarea 
bobinei" (pagina 28). 

Treceti firul bobinei prin fant ă. 

 
 

(1)   Arc de reglare a tensiunii 

Ataşaţi din nou capacul bobinei.  
Introduceţi umărul de agăţare în colţul din stânga jos 

al capacului bobinei, apoi apăsaţi uşor în jos pe 
partea dreaptă. 

 
 

(1) Umăr de agăţare. 
(2) Coborâţi colţul din stânga 

Înşirarea bobinei este finalizată. Puteţi începe 

coaserea fără a trage în sus firul bobinei. 

Apoi, înşiraţi firul superior. Continuaţi cu procedura 
din "Înfilare superioară" (pagina 31). 

Memo 
• Când realizaţi încreţituri sau înainte de matlasarea cu 

mişcare liberă, trageţi firul bobinei conform 

procedurii din "Când trageţi în sus, poate fi 
necesară înfilarea bobinei". 

Notă 
Nu tăiaţi firul cu foarfeca.  

Scoateţi capacul bobinei. 

În timp ce ţine ţi uşor firul superior cu mâna 
stâng ă, apăsaţi (T), (butonul pozi ţie ac) o dat ă 
sau de dou ă ori pentru a ridica acul.  

 

(1)   Buton poziţie ac 

Firul bobinei face o buclă, în jurul firului 
superior si poate fi tras în sus. 



Trage ţi cu aten ţie firul superior în sus pentru a scoate 
capătul firului bobinei.  

 

Scoate ţi aproximativ 10-15 cm (4-5 ţoli) din firul 
bobinei sub picioru şul presor spre partea din spate a 
maşinii.  

 

   Ataşaţi din nou capacul bobinei.  
Introduceţi umărul de agăţare în colţul din stânga jos al 
capacului bobinei, apoi apăsaţi uşor în jos pe partea 
dreaptă. 

 
(1) Umăr de agăţare. 
(2) Coborâţi colţul din stânga 
jos 



Înfilarea superioar ă 
Această secţiune descrie cum să poziţionaţi mosorul pentru firul superior, şi apoi să înfilaţi aţa în ac. 
 

(1) Semn pe roata de mână 

 ATENŢIE 

• Când înfilaţi firul superior, urmaţi cu atenţie 
instrucţiunile. În cazul în care înfilarea 
superioară nu este corectă, firul se poate 
încurca sau acul se poate indoi sau rupe.  

• Dispozitivul de înfilare a acului poate fi 
utilizat cu un ac 75/11 la 100/16 pentru 
maşina de cusut casnică. Când utilizaţi fire 
speciale, cum ar fi fir de nailon transparent 
sau fir metalic, nu poate fi utilizat 
dispozitivul de înfilare a acului. 

• Nu  pot fi folosite fire cu o grosime de 
130/20 sau mai groase cu dispozitivul de 
punere a firului pe ac. 

• Dispozitivul de punere a firului pe ac nu 
poate fi utilizat cu ac cu aripă sau ac dublu. 

• În cazul în care nu poate fi folosit 
dispozitivul de tragere a firului pe ac, 
consultaţi "Înfilarea manuală a acului (fara a 
folosi dispozitivul de tragere a firului pe ac)" 
(pagina 36). 

• Nu folosiţi niciodată o greutate a firului de 
130/20 sau mai mică. 

• Utilizaţi acul şi firul în combinaţia corectă. 
Pentru detalii privind combinaţia corectă de 
ace şi fire, consultaţi "Selectarea acului în 
funcţie de tipurile de fire şi ţesături" (pagina 
39). 

Despre bobina firului  

Informaţii despre bobinele firului sunt mai jos descrise. 

 ATENŢIE 

• În cazul în care bobina sau capacul bobinei 
nu este poziţionat corect, firul se poate 
încurca în jurul axului bobinei sau acul se 
poate rupe.  

• Sunt disponibile trei dimensiuni de bobină, 
permiţându-vă să alegeţi o bobină care să se 
potrivească cel mai bine cu dimensiunea 
bobinei utilizate. În cazul în care capacul 
este prea mic pentru bobina folosită, firul se 
poate prinde pe fantă în bobină sau acul se 
poate rupe. 

 

 

 



Înfilarea firului superior  

Reglaţi mosorul firului pe axul acestuia şi apoi înfilaţi. 

 ATENŢIE 
 
Când înfilaţi firul superior, urmaţi cu 
atenţie instrucţiunile. În cazul în care 
înfilarea superioară nu este corectă, firul 
se poate încurca sau acul se poate indoi 
sau rupe. 

 Apăsaţi   (butonul de poziţie a acului) o 
dată sau de două ori pentru a ridica acul. 

 
(1)   Buton poziţie ac 

 Porni ţi maşina  
Notă 

Acul este corect ridicat atunci când semnul de pe 
roata de mână este în partea de sus, aşa cum se 
arată mai jos. Verifica roata de mână şi, în cazul 
în care acest semn nu este în această poziţie, 

apăsaţi  (butonul poziţie ac), până când 
aceasta ajunge. 

 

Ridica ţi pârghia picioru şului presor .  
 

 

(2) Pârghie picioruş presor 

� Picioruşul presor este ridicat. 

Memo 
• În cazul în care picioruşul presor este ridicat, 

masina de cusut nu poate fi înfilată. 

(1) Semn pe roata de mână 

Lua ţi axul bobinei şi scoate ţi capacul bobinei, 
care este introdus pe ax.  

 
 

 
 
 

(1)   Ax mosor /bobină  
(2)   Capac 

Pune ţi mosorul cu fire pe axul acestuia.  
Glisaţi mosorul pe ax, astfel încât acesta să fie 
orizontală şi ca firul să se deşire în faţă în partea de 
jos. 
 

 

 



 
Glisa ţi capacul bobinei pe axul acesteia şi 
readuce ţi axul în pozi ţia ini ţială. 
Glisaţi capacul bobinei, pe cât posibil la dreapta, 
conform imaginii, cu partea rotunjită spre stânga. 

 

Trece ţi firul în spatele capacului ghidajului de fir 
şi spre fa ţă. 
În timp ce ţineţi firul lângă bobina cu mana dreaptă, 
trageţi firul cu mâna stânga, aşa cum se arată mai 
jos. 
 
 

 

 

 ATENŢIE 
 
În cazul în care bobina sau capacul 
bobinei nu este poziţionat corect, firul se 
poate încurca în jurul axului bobinei sau 
acul se poate rupe. 

Trageti firul de la bobina şi trece ţi firul pe sub 
cosorul de ghidare a firului.  

 
(1)   Ghidaj de fir 

(1) Capac ghidaj de fir 
(2) Arc ghidaj de fir 
(3) Fir 
(4) Când pârghia picioruşului presor este coborâtă 

Notă 
• Când se trece firul din spatele capacului 

ghidajului de fir, se vor folosi ambele mâini. Dacă 
nu ţineţi firul cu mana dreapta, firul se va 
desface şi nu veţi fi în măsură să asiguraţi firul în 
ghidajul cu arc. Se poate cauza tensiunea 
incorectă a firului. 

• Asiguraţi-vă că pârghia  picioruşului este ridicată 
înainte de a trece firul prin spatele capacului 
ghidajului de fir. În cazul în care pârghia 
picioruşului presor este coborâtă, ghidajul cu arc 
este închis şi nu puteţi atârna firul pe arcul 
ghidajului de fir în mod corect . 

Trece ţi firul prin ghidaje în ordinea ar ătată mai jos.  

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigura ţi-vă că firul este trecut în pârghia de 
ridicare a firului a şa cum se arat ă mai jos.  

(1)   Pârghie de ridicare a firului 

Memo 
• Dacă acul nu este ridicat, nu puteţi trece firul în 

firul pârghia de ridicare a firului. Asiguraţi-vă că 
apăsaţi butonul de poziţionare a acului pentru a 

ridica acul înainte de a trece firul în pârghia de 
ridicare. 

Trece ţi firul prin spatele ghidajului pentru 
introducerea firului în ac.  
Firul poate fi uşor trecut în spatele ghidajului 

pentru introducerea firului în ac ţinând firul în mâna 
stângă, apoi avansând firul cu mana dreapta, aşa 
cum se arată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trage ţi cap ătul firului, care a fost trecut prin 
ghidajul de introducere a firului în ac, la stânga,  
trece apoi firul prin crest ătura ghidajului de fir 
(1), şi apoi trage ţi ferm firul din fa ţă şi 
introduce ţi-l complet în fanta discului de ghidare 
a firului firul marcat ă cu "7" (2). 
Asiguraţi-vă că firul trece prin crestătura ghidajului 
firului. 

 

 
(1)   Crestătura ghidajului firului 
(2)   Disc de ghidare a firului 

Tăiaţi firul cu dispozitivul de t ăiat de pe partea 
stâng ă a maşinii.  

 

 
(1)   Dispozitiv de tăiat fire 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ghidaj pentru introducerea firului în ac 

Coborâ ţi pârghia picioru şului presor 
pentru a-l coborî.  

 

(1) Pârghie picioruş presor 

 

 

 

 



Coborâ ţi pârghia dispozitivului de 
înfilare a acului pe partea stâng ă a 
maşinii cât mai mult posibil pentru a roti 
cârligul.  

 

 

Ridica ţi încet pârghia dispozitivului 
de înfilare pe ac.  

 
 

 

(1) pârghia mecanismului de introducere a firului în ac 
 

 
(1)   Ac  
(2)   Cosor 

 
 

 

(1) Pârghia mecanismului de introducere a firului în ac 

Ridica ţi pârghia picioru şului presor, şi 
trage ţi cu aten ţie bucla firului prin urechea 
acului pentru a scoate cap ătul firului.  

 

Notă 
• Dacă pârghia de înfilare a acului nu este 

coborâtă cât de mult posibil, cosorul nu 
se va roti complet conform imaginii şi 
firul nu va trece prin urechea acului. Într-
un astfel de caz, începeţi de la   din nou. 

 
• Dacă acul nu este ridicat, dispozitivul de 

înfilare nu poate trage aţa în ac. 

Asiguraţi-vă că apăsaţi  (buton 
poziţia ac) pentru a ridica acul înainte de 
a folosi dispozitivul de înfilare a acului. 
Pentru detalii, consultaţi "Înfilarea firului 
superior" (pagina 32). 

 ATENŢIE 
 

• Nu atingeţi un buton. Nu atingeţi butonul 
start / stop, butonul de poziţie a acului sau 
butonul pentru cusătură pe dos / de întărire. 
Dacă unul dintre butoane este apăsat 
accidental, maşina va începe să coasă şi 
acul poate înţepa degetul sau acul se poate 
rupe.  

• Atunci scoateţi firul, nu-l trageţi cu forţă 
extremă, în caz contrar, acul se poate indoi 
sau rupe. 

Treceti capatul firului prin picioru şul presor, 
şi apoi trage ţi afară aproximativ 5 cm (2 ţoli) 
din fir spre partea din spate a ma şinii.  

 
(1)   5cm (2 ţoli) 

Înfilarea superioară este finalizată. 

 

 



■   Înfilarea manual ă a acului (fara a folosi 
dispozitivul de înfilare a acului)  

Când utilizaţi fire speciale, cum ar fi fir de nailon 
transparent sau fir metalic, acul cu aripă sau acul 
dublu nu pot fi utilizate cu acesta, astfel puneţi firul 
în ac aşa cum este descris mai jos. 

 

Înfila ţi maşina la ghidul de înfilare în 
conformitate cu pa şii de la (1) la (11) de la 
"Înfilarea firului superior" (pagina 32).  

Coborâ ţi pârghia picioru şului presor .  

 
(1) Pârghie picioruş presor 

Trece ţi firul prin urechea acului din fa ţă în 
spate.  

Folosirea acului dublu  

Cu acul dublu, se pot coase două linii paralele de 
aceeaşi cusatură cu două fire de diferite. Ambele fire 
superioare ar trebui să aibă aceeaşi grosime şi 
aceeaşi calitate. Asiguraţi-vă că folosiţi acul dublu şi 
axul suplimentar al mosorului. 
Pentru detalii privind cusaturile care pot fi cusute cu 

acul dublu, consultaţi "Graficul de reglare a cusăturii" 
(pagina 72). 

 
(1)  Ac dublu  

(2)  Ax suplimentar mosor 
 

 ATENŢIE 
 

• Acul dublu (cod pies ă: X59296-121) este 
recomandat. Utilizarea oric ărui alt ac poate 
îndoi acul sau deteriora ma şina.  

• Nu folosi ţi niciodat ă ace indoite. Acele 
îndoite se pot rupe u şor, conducând la 
posibile accidente.  

 

 

 ATENŢIE 
 

• Nu atinge ţi butonul start / stop, butonul 
de pozi ţie a acului sau butonul pentru 
cusătură pe dos / de înt ărire. Dac ă unul 
dintre butoane este ap ăsat accidental, 
maşina va începe s ă coas ă şi acul poate 
înţepa degetul sau acul se poate rupe.  

Ridica ţi pârghia picioru şului presor, treceti 
capatul firului prin deschiderea din 
picioru şul presor, şi apoi trage ţi afară 
aproximativ 5 cm (2 ţoli) din fir spre partea 
din spate a ma şinii.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Instala ţi acul dublu  

•   Pentru detalii referitoare la instalarea unui 
ac, consultaţi "Înlocuirea acului" (pagina 41). 

Înşirarea firului superior pentru urechea 
acului stâng.  
Pentru detalii, consultaţi paşii (1) până la (11) 
din "Înfilarea firului superior" (pagina 32). 

Înfilarea manual ă a acului stâng cu firul 
superior.  
Treceţi firul prin urechea acului din faţă. 

 

 

 

 ATENŢIE 
 
Dispozitivul de înfilare a acului nu poate fi 
utilizat cu acul dublu. Dac ă se folose şte cu 
acul dublu, masina de cusut se poate 
deteriora.  

 



Introduce ţi axul suplimentar în cap ătul 
arborelui bobinatorului, şi instala ţi 
mosorul firului. Apoi, în şira ţi firul 
superior.  

 
(1) Ax înşirare bobină 
(2) Ştift bobină suplimentară 
(3) Înfilare mosor 

Fără a trece firul prin ghidajul firului în ac, 
trage ţi manual a ţa în acul din dreapta.  
Treceţi firul prin urechea acului din faţă. 

 

 ATENŢIE 
Dispozitivul de înfilare a acului nu poate fi 
utilizat cu acul dublu. Dac ă se folose şte cu 
acul dublu, masina de cusut se poate 
deteriora.  

 

Memo  

• La montarea bobinei firului, setaţi astfel 

încât firul să se înfăşoare în faţa bobinei. 

Înfila ţi firul superior pentru partea dreapt ă, 
în acelaşi mod în care firul superior pentru 
partea stâng ă a fost înfilat.  

 

Pentru detalii, consultaţi paşii (7( până la 
(10) din "Înfilarea firului superior" (pagina 
32). 

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J".  
Pentru detalii privind schimbarea picioruşului, 
consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" 
(pagina 43). 

 ATENŢIE 
 
Când folosi ţi acul dublu, asigura ţi-vă că ataşaţi 
picioru şul zigzag "J". În cazul în care apar 
cusături torsadate, utiliza ţi picioru şul presor 
"N" sau utiliza ţi un stabilizator contra ruperii.  

Porni ţi maşina de cusut şi selecta ţi o 
cusatura.  

• Pentru selectarea cusaturii vezi "Selectarea 
cusăturii" (pagina 51). 

• Vezi "Grafic de reglare a cusăturii" (pagina 
72) pentru cusături care folosesc acul dublu. 

 ATENŢIE 
 

• Când folosi ţi acul dublu, asigura ţi-vă că 
selecta ţi o cusatura adecvat ă, în caz 
contrar, acul se poate rupe sau ma şina 
se poate deteriora.  

 

 



 Apăsaţi . 
 

 
  

 
Pornirea coaserii.  

Pentru detalii, consultaţi "Pornirea coaserii" 
(pagina 55). 

Două rânduri de cusut sunt cusute în paralel 

una cu cealaltă. 

 

Apare ecranul pentru setarea acului dublu. 

    
 

 

Apăsaţi    

 

 

 

afişează în evidenţiere inversă.  

Acum se poate folosi acul dublu. 

Notă 

Când schimbaţi direcţia de cusut, apăsaţi  
(butonul de poziţie a acului) pentru a ridica acul 
din material, şi apoi ridica pârghia picioruşului 
presor şi rotiţi materialul. 

Memo 

Dacă  este din nou apăsat revine la  

Apăsaţi (Tasta înapoi).  

Ecranul iniţial apare din nou, şi apare .  ATENŢIE 
 

Nu încercaţi să întoarceţi materialul cu 
acul dublu în poziţia de jos, în caz contrar, 
acul se poate rupe sau maşina poate fi 
avariată. 

 

 

Când folosiţi acul dublu, asiguraţi-vă că 
selectaţi setarea acului dublu, în caz 
contrar, acul se poate rupe sau maşina se 
poate deteriora. 

 

 

 

 



Înlocuirea acului  
Această secţiune descrie cum să înlocuiţi acul. 

Măsuri de precau ţie privind acul  

 ATENŢIE 

• Utilizaţi numai ace pentru maşinile de cusut casnice. Utilizarea oricărui alt ac poate îndoi acul 
sau deteriora maşina.  

• Nu folosiţi niciodată ace indoite. Acele îndoite se pot rupe uşor, conducând la posibile 
accidente. 

Selectarea acului în func ţie de tipurile de fir şi material  

Acul maşinii de cusut, care trebuie să fie utilizat depinde de grosimea ţesăturii şi a firului. Consultaţi tabelul de mai jos 
atunci când alegeţi firul şi acul adecvat pentru materialul pe care doriţi să-l coaseţi.  

Tip de material /aplica ţie Fir  Dimensiunea acului  

 Tip  Dimensiune   

Postav  Fir de bumbac 

Taftă Fir sintetic 
60–90 Materiale cu 

greutate 
medie  

Finet, gabardina  Fir de mătase 50 

75/11–90/14 

Batist  Fir de bumbac 

Georgette  Fir sintetic 
60–90 Materiale 

sub ţiri  
Challis, Satin  Fir de mătase 50 

65/9–75/11 

30 100/16 
Denim  Fir de bumbac 

50 

Catifea reiat ă Fir sintetic 50–60 
Materiale 
groase  

Tweed (stof ă de 
lână) Fir de mătase 50–60 

90/14–100/16 

Jerseu  Materiale 
elastice  Tricot  

Fir pentru tricoturi 50–60 
Ac cu vârf rotund 

(auriu) 
75/11–90/14 

Fir de bumbac 

Fir sintetic 
50–90 Ţestături care se desfac cu 

uşurin ţă 
Fir de mătase 50 

65/9–90/14 

Fir sintetic 30 100/16 Pentru cus ătura de 
acoperire   50–60 75/11–90/14 

 

Notă 
Nu folosiţi niciodată o greutate a firului de 30/20 sau mai mică. Poate provoca defectarea. 

 



Memo 

• Cu cât mai mic este numărul firului, cu atât mai 
gros este firul şi cu cât mai mare este numărul 
acului, cu atât mai gros este acul. 

• Un ac 75/11 este deja instalat la achiziţia maşinii 
de cusut. 

Ac cu vârf rotund (auriu)  

Pentru a evita cusaturi sărite folosiţi ace cu vârf rotund 
la materiale elastice. 

Fir transparent de nilon  

Folosiţi un ac 90/14 la 100/1 6, indiferent de material 
sau fir. 

Ace de broderie  

Folosiţi un ac 75/11 pentru maşina de cusut casnică. 
Când brodaţi pe materiale groase, cum ar fi denim, 
utilizaţi un ac 90/14 sau 100 / 16 pentru maşina de 

cusut casnică. 

Verificarea acului  

Coaserea cu un ac îndoit este extrem de periculoasă, 

deoarece acul se poate rupe în timp ce maşina este în 

funcţiune. 
Înainte de a utiliza acul, aşezaţi partea plată a acului pe 

o suprafaţă plană şi verificaţi ca distanţa dintre ac şi 

suprafaţa plană să fie uniformă. 

' 

(1)   Partea plană 
(2)  Marcarea tipului de ac 

 ATENŢIE 
Materialul, firul şi combinaţiile 
corespunzătoare sunt prezentate în tabel 
(pagina 39). În cazul în care combinaţia 
de material, fir şi ac nu este corectă, în 
special atunci când se cos materiale 
groase (cum ar fi denim) cu ace subtiri 
(cum ar fi 65 / 9 la 75/11), acul se poate 
indoi sau rupe. În plus, cusăturile pot fi 
inegale sau increţite sau pot fi omise fire. 

 ATENŢIE 
 
În cazul în care distanţa dintre ac şi 
suprafaţa plană, nu este egală, acul este 
îndoit. Nu folosiţi un ac îndoit. 

 

 

©   Suprafaţă plană 



Înlocuirea acului  

Utilizaţi şurubelniţa şi un ac care a fost 
determinat ca fiind drept în conformitate cu 
instrucţiunile de la "Verificarea acului" (pagina 
40). 

Apăsaţi   (butonul de pozi ţie a acului) o 
dată sau de dou ă ori pentru a ridica acul.  

. 

Coborâ ţi pârghia picioru şului presor  
 

 

  

 

(1) Pârghie picioruş presor 

Ţine ţi acul cu mâna stâng ă, şi apoi utiliza ţi 
o şurubelni ţă pentru a roti şurubul de 
fixare a acului spre dvs. (în sens invers 
acelor de ceasornic) pentru a scoate acul.  

 

(1)   Buton poziţie ac  

Opri ţi maşina de cusut  

 

 ATENŢIE 
Înainte de înlocuirea acului, asigura ţi-vă că 
opri ţi maşina. În caz contrar, se pot 
produce accidente dac ă unul dintre 
butoanele de operare este ap ăsat 
accidental şi maşina de cusut porne şte. 

 

(1) Şurubelniţă 
(2) Şurub de prindere a acului 

• Nu aplicaţi o forţă puternică atunci când 
slăbiţi sau strângeţi şurubul de fixare a 
acului, în caz contrar anumite piese ale 
maşinii de cusut pot fi deteriorate. 

 
Pune ţi pânz ă sau hârtie sub picioru şul 
presor şi acoperi ţi găurile de pe placa 
acului.  

Notă 
• Înainte de a înlocui acul, puneţi material sau 

hârtie sub picioruşul presor pentru a 
preveni căderea acului în orificiile din placa 
acului. 

Cu partea plat ă a acului spre partea din 
spate a ma şinii, introduce ţi acul pân ă când 
atinge opritorul.  

 

 

(1)   Opritor ac 
 

 

 

 



În timp ce ţine ţi acul cu mâna stâng ă, 
folosi ţi şurubelni ţa pentru a strânge 
şurubul de prindere a acului . 

 

 

 

Instalaţi acul dublu în acelaşi mod. 

 
 

 ATENŢIE 
 
Asigura ţi-vă că introduce ţi acul pân ă când 
atinge opritorul şi strânge ţi bine şurubul 
de prindere a acului cu şurubelni ţa. În caz 
contrar, acul se poate rupe sau poate 
avea ca rezultat deteriorarea.  



Înlocuirea picioru şului presor  

Această secţiune descrie cum să înlocuiţi picioruşul presor. 

Precau ţii privind picioru şul presor  

Asiguraţi-vă că respectaţi următoarele măsuri de precauţie în ceea ce priveşte picioruşul presor. 

ATENŢIE 

Utilizaţi picioruşul presor adecvat pentru tipul de cusatura pe care doriţi să-l coaseţi, în caz 
contrar, acul poate lovi picioruşul, cauzând îndoirea sau ruperea acului. 
Folosiţi numai picioruşele presoare special concepute pentru această maşină de cusut. Folosirea 
oricărui alt picioruş presor poate conduce la accidente sau avarierea maşinii. 

Înlocuirea picioru şului presor  

Înlocuiţi picioruşul după cum este descris mai jos. 

Memo 

• Pentru detalii privind ataşaţi picioruşul de brodat 
"Q", consultaţi "Ataşaţi picioruşul de brodat" 
(pagina 1 38). 

• Un picioruş în zigzag ‚J’ este deja instalat la 
achiziţia maşinii de cusut. 

Apăsaţi   (butonul de pozi ţie a acului) o 
dată sau de dou ă ori pentru a ridica acul.  

 

(1)   Buton poziţie ac  

Opri ţi maşina de cusut  

 

 

 

 

 

 

 

ATENŢIE 
Înainte de înlocuirea picioruşului presor, 
asiguraţi-vă că opriţi maşina. În caz 
contrar, se pot produce accidente dacă 
unul dintre butoanele de operare este 
apăsat accidental şi maşina de cusut 
porneşte. 

Ridicaţi pârghia picioruşului presor . 

 

(1) Pârghie picioruş presor 

Picioruşul presor este ridicat. 

Apăsaţi butonul negru de la partea din spate a 
suportului picioru şului presor.  

 
(1)   Butonul negru 
(2) Suport picioruş presor 

Suportul picioruşului presor eliberează picioruşul. 

 



 

 

Pune ţi un alt picioru ş presor sub suport astfel 
încât ştiftul picioru şului presor s ă fie aliniat cu 
canelura din suport.  
Poziţionaţi picioruşul astfel litera care indică tipul 
picioruşului presor (A, G, I, J, M, N sau R) să poată 
fi citită. 

 
(1)   Suport picioruş presor  
(2)   Crestătură  
(3)  Ştift 

Coborâ ţi încet pârghia picioru şului presor, astfel 
încât ştiftul acestuia s ă se fixeze în crest ătura 
din suportul picioru şului presor.  

OOi 

 

 
(1) Pârghie picioruş presor 
(2) Suport picioruş presor 
(3) Canelură 
(4) Ştift 

Picioruşul este ataşat. 

Notă 
Atunci când o cusatura este selectată, 
pictograma pentru piciorusul presor care ar trebui 
să fie utilizat apare pe ecran. Verificaţi dacă 
picioruşul corect este ataşat înainte de a începe 
să coaseţi. În cazul în care este montat picioruşul 
presor greşit, opriţi maşina de cusut, ataşaţi 
picioruşul corect, apoi selectaţi din nou cusatura 
dorită. 

  

 Picioru ş pentru butonier ă "A"  

 Picioru ş de surfilare "G"  

 Picioru ş în zigzag "J".  

 Picioru ş montare nasturi "M" 

Picioru ş pentru monograme "N" 

 Picioru ş cus ătură ascuns ă "R" 

 Dispozitiv de t ăiere lateral "S" 
(op ţional)  

Pentru detalii privind picioruşul presor care 

trebuie folosit, consultaţi "Graficul de reglare a 
cusăturii" (pagina 72). 

 

 
Ridica ţi pârghia picioru şului presor pentru a 
verifica dac ă acesta este bine ata şat. 

 

 



Scoaterea şi ataşarea 
suportului picioru şului 
presor  

Scoateţi suportul picioruşului presor când curăţaţi 
maşina de cusut sau când instalaţi un picioruş presor 
care nu foloseşte suportul, cum ar fi picioruşul pentru 
brodat, picioruşul pentru matlasare opţional cu 
mişcare liberă şi opţional picioruşul mobil cu 
transportor superior. Utilizaţi şurubelniţa pentru a 
îndepărta suportul picioruşului presor. 

 

ATENŢIE 
Înainte de înlocuirea /scoaterea picioru şului 
presor, asigura ţi-vă că opri ţi maşina. În caz 
contrar, se pot produce accidente dac ă unul 
dintre butoanele de operare este ap ăsat 
accidental şi maşina de cusut porne şte. 

Ataşarea suportului picioru şului presor  

Ridica ţi pârghia picioru şului presor .  

Picioruşul presor este ridicat. 

Alinia ţi suportul picioru şului presor cu 
partea de jos-stânga a barei presoare.  

 
 

 Scoaterea picioru şului presor  

• Pentru detalii, consultaţi "Înlocuirea 
picioruşului presor" (pagina 43). 

(1) Bara presoare 
(2) Suport picioruş presor 

Ţine ţi suportul picioru şului presor în 
loc cu mâna dreapt ă, şi apoi strânge ţi 
şurubul cu şurubelni ţa în mâna stâng ă. 

 

 

Utiliza ţi şurubelni ţa pentru a sl ăbi şurubul 
suportului picioru şului presor.  

 
 

(1) Şurubelniţă 
(2) Suport picioruş presor 

 

© Şurubelniţă 
© Suport picioruş presor 
© Şurub suport picioruş presor 
© Bara presoare 

Picioruşul presor este scos de pe bara 
presoare. 

ATENŢIE 

Nu lovi ţi acul cu degetul sau cu picioru şul 
presor când îl ata şaţi / scoate ţi. Acul se 
poate rupe sau poate cauza accident ări. 
Asigura ţi-vă că strânge ţi şurubul cu 
şurubelni ţă inclus ă. Dacă şurubul este 
slăbit, acul poate lovi picioru şul şi se poate 
rupe sau îndoi.

 



Coaserea buc ăţilor de material cilindrice şi a buc ăţilor mari  

Coaserea cu braţ liber şi folosirea mesei de extensie uşurează coaserea bucăţilor de material cilindrice sau mari. 

Coasere cu bra ţ 
liber  

Folosirea mesei de 
extensie  

 

Scoaterea accesoriului masă de lucru fixă permite 
coaserea cu braţ liber, ceea ce face mai uşoară coaserea 

bucăţilor cilindrice, cum ar fi manşete de mânecă şi gamba 
pantalonilor. 

Capacul unităţii de brodare poate fi folosit ca masa de 
extensie. Aceasta este utilă pentru cusutul bucăţilor mari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(1) accesoriu masă de lucru fixă 

� Cu accesoriul masă de lucru fixă scos este 
posibilă coaserea cu braţ liber. 

Glisa ţi partea pe care dori ţi să o coase ţi pe bra ţ, 
şi apoi coase ţi din partea de sus.  

 
(1)   Capacul unităţii de brodare (masă de extensie) 

 

ATENŢIE
 

 
(1) Braţ 

Când a ţi terminat de cusutul cu bra ţ liber, 
reconecta ţi accesoriul mas ă de lucru fix ă. 

 

 

• Nu mutaţi maşina de cusut cu masa de 
extensie ataşată. 

• Nu folosiţi masa de extensie în alt mod 
decât cel prevăzut. 

Scoaterea accesoriului mas ă de lucru fix ă. 

Scoate ţi accesoriul mas ă de lucru fix ă 
attachment.  

(1) accesoriu masă de lucru fixă 

 

 



 
Ridicaţi cele două picioare partea inversă a 
mesei de extensie până când se unesc. Intoarceti masa de extensie, şi menţineţi 

apoi cele două picioare în poziţiile lor iniţiale. 
 

 

Ataşaţi masa de extensie la braţul maşinii de 
cusut. 
Menţineţi masa de extensie pe orizontală şi 
împingeţi-o încet până când se opreşte. 

 

Memo 

• Dacă masa de extensie nu este stabilă sau 

dacă înălţimea acesteia este improprie, 
reglaţi inaltimea prin rotirea capetelor de 
cauciuc ale picioarelor. 

 

Memo 

• Când nu utilizaţi masa de extindere, 

utilizaţi-o ca şi capac al unităţii de brodare. 

 

 

 

Când aţi terminat de cusut, scoateţi masa de 
extensie trăgând-o la stânga. Apoi reinstalaţi 
masa de lucru fixă la poziţia iniţială. 

 





   OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE 
COASERE  

Acest capitol descrie pregătirile necesare pentru coasere. 

Coasere ............................................ ......................................................................................... 50 

Setarea pasului /cus ăturii .............................................. .......................................................... 61 

Func ţii utile ........................................... .................................................................................... 64 

Sfaturi utile privind coaserea..................... ............................................................................. 68 



Coasere 
Operaţiile de bază de coasere sunt descrise mai jos.  
Înainte de folosirea maşinii de cusut, citiţi următoarele măsuri de precauţie. 

 

ATENŢIE 
• În timp ce maşina este în funcţiune, acordaţi o atenţie deosebită locaţiei acului. În plus, ţine 

mâinile la distanţă de toate piesele mobile, cum ar fi acul şi roata de mână, în caz contrar se 
pot produce accidente.  • Nu trageţi sau împingeţi materialul prea tare în timp ce coaseţi, în caz contrar se pot 
produce accidente sau acul se poate rupe.  • Nu folosiţi niciodată ace indoite. Acele îndoite se pot rupe uşor, conducând la posibile 
accidente.  • Asiguraţi-vă că acul nu se loveşte de acele de insailare, în caz contrar, acul se poate rupe 
sau îndoi. 

Procedura general ă de coasere  
Urmaţi procedurile de bază de mai jos pentru a coase. 
1. Atasati picioruşul presor Ataşaţi picioruşul presor care este potrivit pentru tipul de cusătură pe care doriţi 

să-l coaseţi. Asiguraţi-vă că opriţi sursa de alimentare înainte de a înlocui 
picioruşul presor. 
Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, consultaţi "Înlocuirea 
picioruşului presor" (pagina 4.3). 

2. Porniţi maşina Porniţi maşina de cusut Pentru detalii privind porniţi maşina, consultaţi "Porniţi 
maşina" (pagina 17). 

3. Selectaţi cusătura. Selectaţi cusatura corespunzătoare pentru zona care trebuie cusută. 
Pentru detalii referitoare la selectarea unei cusaturi, consultaţi "Selectarea 
cusăturii" (pagina 51) 

4. Poziţionaţi ţesătura Puneţi zona care urmează să fie cusută sub picioruşul presor. Asiguraţi-vă că 
bucăţile de material sunt cusute în ordinea corectă şi că pările bune şi greşite ale 
ţesăturii sunt aliniate corect. Pentru detalii privind poziţionarea tesaturii, consultaţi 
"Poziţionarea tesaturii" (pagina 54). 

5. Începeţi să coaseţi. Porniţi coaserea. 
Pentru detalii privind cum să începeţi coaserea, consultaţi "Pornirea coaserii" 
(pagina 55). 

6. Tăiaţi aţa. Tăiaţi aţa la sfârşitul coaserii. Tăierea automată a firului este, de asemenea, 
posibilă. Pentru detalii privind tăierea aţei, consultaţi "Tăierea aţei" (pagina 59). 



Tipuri de pa şi /cus ături  

O cusatura poate fi selectată din următoarele tipuri 
disponibile 
Pentru detalii privind cusaturi diferite, consultaţi "Graficul 
de reglare a cusăturii" (pagina 72). 

 

(1)   Cusături utile  
Aveţi posibilitatea să selectaţi din 67 cusaturi utile, 
inclusiv coaserea în linie dreaptă, surfilare, butoniere şi 
cusături decorative de bază. Dacă sunt selectate, 
apare selecţia cusăturii de utilitate chiar după pornire. 

(2) Cusătură personalizat ă  
Aveţi posibilitatea să concepeţi cusaturi originale. 
(Pentru detalii, consultaţi "Conceperea unui model 
(Cusătura personalizată)" (pagina 131).) 

(3) Coaserea caracterelor – font Gothic  
(Poate fi combinat) 
Există 55 de caractere, inclusiv litere, simboluri şi 
numere, în font Gothic.  

(4) Coasere caractere – font Script  
(poate fi combinat) 
Există 55 de caractere, inclusiv litere, simboluri şi 
numere, în font Script  

Coasere caractere – Stil contur  
(poate fi combinat) 
Există 55 de caractere, inclusiv litere, simboluri şi 
numere, în stil outline  

(6) Cusături decorative  
(poate fi combinat) 
Aveţi posibilitatea să selectaţi din 30 cusaturi 
decorative, inclusiv frunze, flori şi inimi. Puteţi coase 
combinaţii de mai multe cusaturi decorative. 

Cusături netede  
(poate fi combinat) 
Puteţi selecta din 16 cusaturi netede. Puteţi coase 
combinaţii de mai multe cusaturi decorative. 

(11)   Modele salvate în memoria ma şinii  
Puteţi prelua un model salvat. (Pentru detalii, 
consultaţi "Salvare modele" (pagina 129). 

Selectarea cus ăturii  

Cusăturile sunt selectate folosind operaţiile LCD-ului. 
Porniţi maşina, apare ecranul de selectate a cusăturii utile. 

În funcţie de setare, se selectează automat fie cusatura 
dreapta (pozitia acului stânga) sau cusatura dreapta 
(poziţia centru a acului). 

 Determina ţi cusatura care va fi utilizat ă, şi 
selecta ţi picioru şul recomandat.  

Consultaţi ‚Graficul de reglare a cusăturii" (pagina 
72). 

Ataşaţi picioru şul presor  
Masina este livrată cu picioruşul zig-zag "J" ataşat. 

• Pentru detalii, consultaţi "Înlocuirea picioruşului 
presor" (pagina 43). 

 

ATENŢIE 

• Folosiţi picioruşul presor corespunzător 
pentru cusătura selectată. În cazul în care 
este folosit picioruşul presor greşit, acul 
poate lovi picioruşul şi se poate îndoi sau 
rupe. 

Porni ţi maşina de cusut  

 

• Atunci când o animaţie este afişată pe ecran, 
atingeţi LCD-ul cu degetul. 

� Cusatura dreapta (pozitia acului stânga) sau 

cusatura dreapta (poziţia centru a acului) este 
afişată ca fiind selectată pe ecran. 

 

(8)   Cusături utile combinate   
(poate fi combinat) 
Puteţi coase cu combinaţii din 39 de cusaturi utile. 

(9) Cusături netede decorative  
(poate fi combinat) 
Există 9 cusături netede decorative. 

(10) Cusaturi în cruce  
(poate fi combinat) 
Puteţi selecta din 7 cusaturi în cruce. Puteţi coase 
combinaţii de mai multe cusaturi decorative. 

 

Apăsaţi )tasta cus ătură util ă) pe 
panoul de operare.  

 

(5) 

(7) 

 

 

 



Selectarea tipului de cus ătură. 
□ Atunci când selectaţi o cusatura decorativa 
 

 

� Apare ecranul care conţine diferite cusături 
în tipul de cusatura selectat. 

•        Pentru a selecta un alt tip de cusătură, 

apăsaţi  (Tasta înapoi). 

Selectarea unei cus ături.  

(tasta pagina anterioară) afişează pagina 

anterioară şi (tasta pagina următoare) 
afişează pagina următoare 

 

Memo 
Când atingerea ecranului cu degetul este dificilă, 
folosiţi creionul tactil inclus. 

Dacă este necesar, specifica ţi set ările pentru 
coaserea automat ă pe dos / de înt ărire şi regla ţi 
lungimea pasului, etc.  

• Pentru detalii cu privire la coaserea cu fiecare 
dintre cusaturi utile, consultaţi capitolul 3, 
"CUSĂTURI UTILE" care începe de la pagina 72. 

Notă 
• Atunci când o cusatura este selectată, 

pictograma pentru piciorusul presor care ar trebui 
să fie utilizat apare pe ecran. Verificaţi dacă 
picioruşul corect este ataşat înainte de a începe 
să coaseţi. În cazul în care este montat picioruşul 
presor greşit, opriţi maşina de cusut, ataşaţi 
picioruşul corect, apoi selectaţi din nou cusatura 
dorită. 

Memo 

• Pentru detalii referitoare la setarea coaserii 
automate pe dos / de întărire etc consultaţi 
"Funcţii utile" (pagina 64). 

• Pentru detalii privind reglarea lăţimii, 
lungimii cusăturii şi tensiunii firului, 
consultaţi "Setarea cusăturii’ (pagina 61) 

Selectarea cus ăturilor utile  

Urmaţi paşii 1 la 3 ‘Selectarea cusăturilor’ (pagina 51) 

Selectarea unei cus ături.  

 

 
(1) Selectează cusătura decorativă 
(2) Setează lăţimea şi lungimea 
(3) Selectează cusatura cu pas unic 
(4) Selectează repetare coasere 
(5) Crează imaginea orizontală în olgindă 
(6) Şterge un model selectat 
(7) Folosit pentru verificarea modelului combinat 
(8) Activează taierea automata a firului 
(9) Activează cusături automate pe dos /întăritură 

 

 

Memo 
Ecranul de selectare al cusaturii utile apare 
atunci când porniţi maşina. 

Exemplu: Când  este selectat 

• Pentru a selecta o altă cusătură, apăsaţi  

pentru a îndepărta modelul selectat. 

 

 



■   Selectarea caracterelor  

Sunt disponibile trei stiluri de caractere. Procedura pentru 
selectarea unui caracter este acelaşi cu toate stilurile. 

Urma ţi paşii 1 la 4 pentru "Selectarea cus ăturii" (pagina 
51) pentru a afi şa ecranul în care se poate selecta 

 

Exemplu: BUS 

 

Selectarea stilului de caractere.  

  

Selectarea caracterelor. 

 
 

 
 

• Dacă a fost selectat un caracter greşit, apăsaţi 

 pentru a şterge caracterul, apoi selectaţi 
caracterul corect. Pentru a selecta un alt stil de 

caracter, apăsaţi , şi apoi selectaţi stilul 
dorit de caracter. 

• Apăsaţi  pentru a vizualiza o mostră a 
modelului selectat. 

 

 



Pozi ţionarea ţesăturii  

Asiguraţi-vă că bucăţile de material sunt cusute în ordinea 
corectă şi că pările bune şi greşite ale ţesăturii sunt 
aliniate corect. 

 

În timp ce ţine ţi cap ătul firului şi materialul cu 
mâna stâng ă, roti ţi roata de mân ă spre dvs. (în 
sens invers acelor de ceasornic), cu mana 
dreapta pentru a coborî acul la punctul de plecare 
al coaserii.  

 

 

Apăsaţi   (butonul de pozi ţie a acului) o 
dată sau de dou ă ori pentru a ridica acul.  

 

©  Buton poziţia acului  

 Pune ţi materialul sub picioru şul presor.  

Memo 
Dacă rezerva se află pe partea dreaptă, 
coaserea în linie dreaptă se face mai uşor şi 
materialul de rezervă nu împiedică. 

Coborâ ţi pârghia picioru şului presor.  

 

 
 

 

(1) Pârghie picioruş presor 

� Materialul este acum poziţionat pentru 
coasere. 

 

 

 Porni ţi maşina 

 



Începerea coaserii  

O dată ce sunteţi gata să începeţi coaserea, puteţi porni 

masina de cusut. Coaserea poate fi pornită şi oprită cu 

ajutorul butonului de funcţionare  (butonul Start / Stop) 

sau pedala. Pentru detalii cu privire la pedala, consultaţi 

pagina următoare. 

Memo 
• Când pedala este conectată,  (Butonul pornire 

/oprire) nu poate fi folosit pentru pornirea 
coaserii. 

Folosirea butonului de func ţionare  

Coaserea poate fi pornită şi oprită cu ajutorul 
butonului de funcţionare  (butonul Start / Stop) . 

Glisa ţi controller-ul vitezei de coasere la stânga 
sau la dreapta pentru a selecta viteza dorit ă de 
cusut.  
Glisaţi controller-ul vitezei de coasere la stânga 
pentru a coase la o viteză mai mică, sau glisaţi 
controller-ul de viteză spre dreapta pentru a coase 
la o viteză mai mare. 

 

Memo 

• Maşina va coase la o viteză lentă la începutul 
coaserii. 

• Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat  (Butonul start / 
stop), în timpul coaserii, masina va coase la o 
viteză lentă. Dacă utilizaţi această funcţie la o 
treaptă chiar înainte de poziţia în care doriţi să 
opriţi maşina, puteţi opri maşina cu mai multă 
precizie. 

În cazul în care se ajunge la sfâr şitul coaserii, 
apăsaţi o dat ă butonul  (pornire / oprire).  

Masina se opreste din cusut cu acul coborât (în 
tesatura). 

Tăiaţi firul.  

• Pentru detalii, consultaţi "Tăierea aţei" (pagina 

59). 

 

(1) controller viteză de coasere 

Apăsaţi  butonul pornit /oprit.  

Notă 
Aceasta masina se va opri automat atunci când 

bobina se goleşte. Când maşina se opreşte, 
înlocuiţi firul bobinei, şi apoi apăsaţi  (Buton 
pornire /oprire) pentru a reîncepe cusutul. 

 

(1)   Buton pornire /oprire  

(2) Maşina începe să coasă 

 

 



Folosirea pedalei  

� Coaserea poate fi pornită şi oprită cu ajutorul 
pedalei. 

 

Notă 
Când conectaţi pedala, asiguraţi-vă că opriţi 
maşina de cusut pentru a împiedica pornirea 

accidentală a maşinii. 

Introduce ţi ştecherul pedalei în mufa de pe 
partea dreapt ă a maşinii de cusut.  

Glisa ţi regulatorul vitezei de coasere la stânga 
sau la dreapta pentru a selecta viteza de cusut 
dorit ă. 
Glisaţi regulatorul vitezei de coasere la stânga 
pentru a coase la o viteză mai mică, sau glisaţi 
controller-ul de viteză spre dreapta pentru a coase 
la o viteză mai mare. 

 

m  

controller viteză de coasere 

Viteza fixată folosind regulatorul de viteza de 
coasere este viteza maximă de cusut a pedalei. 

După preg ătirea pentru a începe coaserea, 
apăsaţi încet în jos pedala.  
Apăsarea pedalei măreşte viteza de coasere; 
eliberarea presiunii de pe pedala scade viteza de 

cusut. 
 

©   Mufă pedală  

Porni ţi maşina.  

 

Mai încet 

Mai repede 

 

Încet apăsaţi în jos pe pedala. Dacă apăsaţi cu putere se 
porneşte coaserea prea rapidă. 

Maşina începe să lucreze. 

În cazul în care se ajunge la finalul coaserii, 
elibera ţi complet pedala.  

Masina se opreste din cusut cu acul coborât (în 
tesatura). 

Tăiaţi firul.  

• Pentru detalii, consultaţi "Tăierea aţei" (pagina 
59). 

Opri ţi maşina de cusut  

 

 

 

 



Memo 
Când pedala este conectată,  (Buton pornire 
/oprire) nu poate fi folosit pentru pornirea 
coaserii. 
Atunci când este oprită coaserea, acul este 
coborât (în material). Maşina poate fi setată 
astfel încât acul va rămâne ridicat până când se 
opreşte coaserea. Pentru detalii despre setarea 
maşinii, astfel încât acul de cusut să rămână 
ridicat când se opreşte coaserea, consultaţi 
"Schimbarea setărilor maşinii" (pagina 18). 

Asigurarea cus ăturii  

Atunci când se realizează cusatura dreapta, de exemplu, 
la sfârşitul unei degajări sau în cazul în care rezervele nu 
se suprapun, folosiţi coaserea pe dos sau de întârire 
pentru a asigura capătul firului. 

Coborâ ţi acul în material la începutul 
coaserii, apoi coborâ ţi picioru şul presor. 

 
 

ATENŢIE 
Nu permiteţi acumularea firelor sau de praf în 
pedala, altfel se poate produce un incendiu 
sau electroşocuri. 
Nu aşezaţi obiecte pe pedala, în caz contrar 
se poate produce avarierea maşinii sau 
accidente. 
În cazul în care maşina nu va fi utilizată pentru 
o perioadă lungă de timp, deconectaţi pedala, 
în caz contrar se poate produce avarierea 
maşinii sau accidente. 

 

Apăsaţi  (butonul pornire /oprire), sau 
apăsaţi în jos pe pedal ă. 

Acum, dacă  (butonul de pornire /oprire) este 
ţinut apăsat, maşina coase la o viteză lentă. 

Pentru detalii, consultaţi "Pornirea coaserii" (pagina 
55). 

 

(1)   Buton pornire /oprire 

� Maşina începe să lucreze. 

 

 



 
După ce coase ţi 3-5 cusaturi, ap ăsaţi  
(buton coasere pe dos /înt ărire).  
Ţineţi  (butonul de coasere pe dos /întărire) 
apăsat în jos până când ajungeţi la începutul 
cusăturii. 

• Maşina coase la o viteză lentă atunci când  
(butonul coasere pe dos /întărire) este ţinut 

apăsat. 

 
În cazul în care se ajunge la sfâr şitul coaserii, 
apăsaţi  (butonul coasere pe dos /întârire).  
Ţineţi   (butonul coasere pe dos /întărire) 
apăsat până când se realizează 3 la 5 cusături pe 
dos 
. 

� În timp ce  (Buton coasere pe dos 
/întărire) este apăsat se realizează cusăturile 

pe dos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
©   Buton coasere pe dos /întârire 

În timp ce  (Buton coasere pe dos 
/întărire) este apăsat se realizează cusăturile 
pe dos. 

După ce se coase înapoi la începutul coaserii, 
elibera ţi  (Buton coasere pe dos /înt ărire). 

� Maşina se opreşte din cusut. 

Apăsaţi  (butonul pornire /oprire), sau ap ăsaţi 
în jos pe pedal ă. 

Maşina de cusut începe să coasă în direcţia 

normală. 

 

 

După ce 3-5 cusaturi pe dos au fost realizate, 
apăsaţi  (Buton coasere pe dos /înt ărire).  

� Maşina se opreşte din cusut. 

Apăsaţi  (butonul pornire /oprire), sau ap ăsaţi în 
jos pe pedal ă. 
Acum, dacă  (butonul de pornire /oprire) este ţinut 
apăsat, maşina coase la o viteză lentă. 

Maşina de cusut începe să coasă în direcţia 

normală. 

După ce coase pân ă la sfâr şitul cus ăturii, ma şina 
de cusut se opre şte. 

Eliberaţi  (Buton pornire /oprire) sau pedala. 

 

 

 

    

 
 

 

©   Începutul cusăturii  
©   Sfârşitul cusăturii 

 

 



� Paşi de coasere  
Când  (buton coasere pe dos /întârire) este apăsat 

la alţi paşi decât şi , se folosesc cusături 
de întărire. Cusăturile de întărire sunt 3 la 5 cusături 
realizate una peste cealaltă în acelaşi loc. 

Tăierea a ţei  

Când aţi terminat de cusut, tăiaţi firul.   Folosirea 

butonului dispozitiv de t ăiere a firului  

Când dori ţi să finaliza ţi coaserea, ap ăsaţi o 
dată  (Buton disp. de t ăiere fire).  

(1) Cusătură pe dos 
(2) Cusătură de întărire 

Memo • Maşina de cusut poate fi setată pentru 
cusături automate pe dos sau de întârire la 
începutul şi sfârşitul coaserii. Pentru detalii, 
consultaţi "Cusături automate pe dos /întărire" 
(pagina 64). 

(1)   Buton disp. de tăiere fire 

� Firele sunt tăiate şi acul se ridică. 

Notă 
• Butonul disp. de tăiere fire nu poate fi utilizat 

atunci când pârghia picioruşului presor este 
ridicată. 

Ridica ţi pârghia picioru şului presor, apoi 
scoate ţi materialul.  

 

(1) Pârghie picioruş presor 

ATENŢIE 
 

• Nu apăsaţi (butonul disp. de tăiere fire) după 
ce firele au fost deja tăiate, în caz contrar, acul 
se poate rupe, firele se pot încurca sau se poate 
avaria maşina.  

• Nu apăsaţi  (buton disp. de tăiere fire) dacă nu 
există material sub picioruşul presor sau în timp 
ce maşina coase, în caz contrar se poate avaria 
maşina. 

Memo 
Maşina poate fi setată astfel încât firul să fie tăiat în mod 
automat atunci când se termină coaserea. Pentru detalii, 
consultaţi "Tăierea automată a firului" (pagina 65). 

 



Folosirea dispozitivului de t ăiere a firului  
Când se coase cu fire de nailon sau metalice, 
sau alte fire speciale, folosiţi disp. de tăiere a 
firelor pe partea laterală a maşinii pentru a tăia 
firele. 

Când dori ţi să termina ţi cus ătura şi maşina 

de cusut este oprit ă, apăsaţi  (butonul 
de pozi ţie a acului) o dat ă pentru a ridica 
acul.  

 

(1)   Buton poziţie ac  

Ridica ţi pârghia picioru şului presor .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(1) Pârghie picioruş presor 

 
Trage ţi materialul spre partea stâng ă a 
maşinii, apoi trece ţi firele prin disp. de 
tăiere a firului pentru a le t ăia. 

 
(1)   Dispozitiv de tăiat fire 



Setarea cusăturii 
Maşina are setările implicite pentru lăţimea cusăturii şi lungimea cusăturii pentru fiecare. Cu toate acestea, puteţi modifica 

oricare dintre setări apăsând  pe ecran, apoi respectaţi procedura descrisă în această secţiune.  

 

 

Notă 
• Setările pentru unele cusaturi nu pot fi schimbate. Pentru detalii, consultaţi ‚Graficul de reglare a 

cusăturii" (pagina 72).  
• Setările cusăturilor revin la valorile implicite dacă sunt modificate, dacă maşina este oprită sau dacă se 

selectează o altă cusătură înainte ca setarea să fie salvată. Dacă doriţi să salvaţi setările, consultaţi 
"Salvarea setărilor cusaturii" (pagina 67). 

Reglarea l ăţimii cus ăturii  

Lăţimea cusaturii (lăţime zigzag) poate fi reglată pentru a 
lăţi sau îngusta cusătura. 

 

 

Fiecare apăsare a  face cusătura în zigzag mai 
îngustă. 

 

Memo 

 înseamnă că setarea nu poate fi reglată. În 
cazul în care cusatura dreaptă (pozitia acului la 
stânga sau cusătură triplă) a fost selectată, 
schimbarea lăţimii cusăturii modifică poziţia 

acului. Mărirea lăţimii mută  acul spre 

dreapta, micşorarea lăţimii   mută acul spre 
stânga. Pentru detalii, consultaţi "Schimbarea 
poziţiei acului" (pagina 83).  

Apăsaţi  pentru a readuce setarea la 
valoarea implicită. 

În cazul în care pedala este conectată, 
regulatorul vitezei de coasere poate fi utilizat 
pentru a ajusta lăţimea zigzag. Pentru detalii, 
consultaţi "Coasere netedă folosind regulatorul 
de viteză" (pagina 107). 

 

Fiecare apăsare a  face cusătura în zigzag mai 
largă. 

 

ATENŢIE 
După reglarea lăţimii cusăturii, rotiţi încet roata 
de mână spre dvs. (în sens invers acelor de 
ceasornic) şi verificaţi dacă acul nu atinge 
picioruşul presor. În cazul în care acul opreşte 
picioruşul, acul se poate indoi sau rupe. 



Reglarea lungimii cus ăturii  Reglarea tensiunii firului  
 

Lungimea cusăturii poate fi reglată pentru a face mai 
cusatura mai grosieră sau mai fină. 
 

 
Este posibil să aveţi nevoie să schimbaţi tensiunea 
firului, in functie de tesatura si firul folosit. 

■   Corectarea tensiunii firului  

Firul superior şi firul bobinei ar trebui să treacă în 
apropiere de centrul materialului. Numai firul superior 

trebuie să fie vizibil din partea dreaptă a tesaturii, şi 
numai firul bobinei trebuie să fie vizibie din partea 
incorectă a materialului. 

 

Fiecare apăsare a  face cusătura să fie mai fină 
(mai scurtă) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

Partea incorectă a materialului 
Partea corectă a materialului  
Fir superior  
Fir bobină 

 

Fiecare apăsare a  face cusătura mai grosieră (mai 
lungă). 

 

Firul superior este prea întins  

În cazul în care firul bobinei este vizibil din partea 
dreaptă a tesatura, firul superior este prea întins. 

Notă 
• Dacă firul bobinei a fost incorect 

înfirat, firul superior poate fi prea întins. In this 
case, refer to "Installing the bobbin" (pagina 27) 
and rethread the bobbin thread. 

Memo 

• înseamnă că setarea nu poate fi reglată.  

• Apăsaţi pentru a readuce setarea la 
valoarea implicită. 

ATENŢIE 
 
În cazul în care cusăturile sunt adunate, 
creşteţi lungimea cusăturii. Continuarea 
coaserii cu cusaturile adunate poate conduce 
la indoirea sau ruperea acului. 

(1)   Partea incorectă a materialului  
(2)   Partea corectă a materialului  
(3)  Fir superior  
(4)  Fir bobină 
(5) Firul bobinei este vizibil din partea dreaptă a ţesăturii. 

Rotiţi selectorul de tensionarea firului spre stânga, 
pentru a slăbi firul superior. 

 

 



Memo 
Când aţi terminat de cusut, scoateţi capacul 
bobinei şi apoi asiguraţi-vă că firul se vede ca 
mai jos. Dacă firul nu se vede ca mai jos, firul nu 
este corect introdus prin arcul de reglare a 
întinderii. Reintroduceţi firul corect. Pentru 
detalii, consultaţi pagina 29. 

Memo 
• În cazul în care firul superior nu este 

corect băgat în ac sau bobina nu este 
corect instalată, nu va fi posibilă 
setarea întinderii corecte a firului. În 
cazul în care tensiunea corectă a firului 
poate fi atinsă, puneţi din nou în ac firul 
superior şi introduceţi bobina corect.  

• Nivelul "4" pe cadranul de tensionare 
este un ghid pentru prelucrarea 
tesaturilor normale (greutate medie). Cu 
toate acestea, tensiunea firului pe care 
veţi dori să o utilizaţi va varia în funcţie 
de materialul şi aţa pe care o utilizaţi, 
aşa că trebuie să coaseţi întotdeauna o 
cusatura de probă şi reglaţi tensiunea 
acesteia înainte de a începe efectiv 
lucrul pe materialul de lucru.  

• Masina de cusut se poate opri în cazul 
în care tensiunea este setată extreme 
de mică. Acesta nu este un semn că 
este ceva în neregulă cu maşina dvs.. 
Pur şi simplu reglaţi tensiunea corectă a 
cusaturii şi începeţi din nou. 

 

Firul superior este prea sl ăbit  
În cazul în care firul superior este vizibil din partea 
incorectă a tesatura, firul superior este prea slăbit. 

Notă 
• Dacă firul superior a fost incorect introdus în ac, 

acesta poate fi prea slăbit. In acest caz, consultaţi 
"Înfilarea acului superior" (pagina 32) şi înfilaţi firul 

superior. 

  

(1)    Partea incorectă a materialului  
(2)   Partea corectă a materialului  
(3) Fir superior 
(4)    Fir bobină 
(59    Firul bobinei este vizibil din partea incorectă a 

ţesăturii. 

Rotiţi selectorul de tensionare a firului spre dreapta, 
pentru a strânge firul superior. 

 

 

 



Func ţii utile  

Funcţii utile în vederea îmbunătăţirii eficienţei cusutului sunt descrise mai jos. 

Cusături automate pe 
dos /înt ăritur ă 

Maşina de cusut poate fi setată pentru cusături automate 
pe dos sau de întârire la începutul şi sfârşitul coaserii. În 
funcţie de cusatura selectată, cusătura pe dos sau de 
întărire sunt setate automat. Pentru detalii privind 
coaserea pe dos /întărire consultaţi ‚Graficul de reglare a 
cusăturii" (pagina 72). 

Porni ţi maşina  

 

 
� LCD se activează. 

Selectarea unei cus ături.  

• Pentru detalii referitoare la selectarea unei 
cusaturi, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51) 

Apăsaţi  pe LCD.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozi ţiona ţi materialul sub picioru şul presor, şi 
apoi ap ăsaţi o dat ă © (Buton pornire /oprire).  

 

(1)   Buton pornire /oprire 

� Coaserea propriu-zisă începe după 
coaserea pe dos sau de întărire. 

După ce se ajunge la sfâr şitul coaserii, ap ăsaţi 
o dată  (buton coasere pe dos /întârire) .  
Butonierele sau bar tacking necesită cusături de 
întărire făcând această operaţiune inutilă. 

 
 

 

 
 
 

Se roteşte la  , iar maşina de cusut este 
reglată la coasere automată pe dos /de 
întărire. 

(1)   Buton coasere pe dos /întărire 
� După ce cusăturile pe dos/întărire sunt 

realizate, maşina de cusut se opreşte. 
 

 

 

 

Memo 
• Pentru a opri coaserea automată pe dos 

/întărire, apăsaţi .  
• În cazul în care masina de cusut este oprită, 

setarea de coasere automată pe dos / 

întărire este anulată.  
• În cazul în care sunt selectate cusături, cum 

ar fi cele pentru butoniere şi bar tacks, 

cusaturile întărire sunt automat realizate. 

 

 

 

 



Memo 
Apăsaţi  (Buton pornire /oprire) atunci când 
doriţi să opriţi maşina de cusut în mijlocul lucrului 
fără coasere pe dos sau cusătură de întărire (de 
exemplu, atunci când doriţi să schimbaţi direcţia 
de cusut). Maşina de cusut se opreşte fără 
cusatură pe dos sau de întărire. Apăsaţi 
(]T)(Buton coasere pe dos /întârire) la finalul 
coaserii. 

Apăsaţi selectarea cus ăturii.  

• Pentru detalii referitoare la selectarea unei 
cusaturi, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51) 

Apăsaţi  pe ecran.  
 

 
Ajungeţi la  şi maşina de cusut este 
setată la tăiere automată programată şi cusătură 
pe dos /de întărire. 
 

(1)    Opriţi maşina şi schimbaţi direcţia de coasere 
(2)    Porniţi din nou maşina. 

 

Tăierea automat ă a firului  

Masina de cusut poate fi setată la tăierea automată a 

firelor la sfârşitul coaserii. Aceasta se numeşte "tăiere 

programată a firului". Dacă tăierea programată a firelor 

este setată, se va seta de asemenea coasere automată 

pe dos /de întărire. 

Porni ţi maşina  

 

Memo 
• Pentru a activa tăierea programată a 

firelor, apăsaţi . 

Pozi ţiona ţi materialul sub picioru şul presor, şi 
apoi ap ăsaţi o dat ă  (Buton pornire /oprire).  

 
(1)   Buton pornire /oprire 

� Coaserea propriu-zisă începe după coaserea 
pe dos sau de întărire. 

 

LCD se activează. 

 



După ce se ajunge la sfâr şitul coaserii, 
apăsaţi o dat ă  (Buton coasere pe dos 
/întărire) .  

Butonierele sau bar tacking necesită cusături de 

întărire fâcând această operaţiune inutilă. 

După ce coaserea pe dos sau de întărire a fost 
realizată, masina de cusut se opreste, iar firul 

este taiat. 

 

Cusături în oglind ă 

Puteţi coase imaginea în oglindă a unei cusaturi orizontale 
(stânga şi dreapta). 

Porni ţi maşina  

 
LCD se activează. 

Selectaţi o cusătură. 
• Pentru detalii referitoare la selectarea unei 

cusaturi, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51) 

Apăsaţi  pe ecran. 
 

 

Memo 
Apăsaţi (J) (Buton pornire /oprire) atunci când 
doriţi să opriţi maşina de cusut în mijlocul lucrului 
fără tăiere programată a firului (de exemplu, 
atunci când doriţi să schimbaţi direcţia de cusut). 
Maşina de cusut se opreşte fără tăiere 
programată a firului. Apăsaţi (]T)(Buton coasere 
pe dos /întârire) la finalul coaserii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revine la  şi modelul afişat în partea de sus 
a ecranului este reflectat. 
 

 

 

 

(1)    Opriţi maşina şi schimbaţi direcţia de coasere 
(2) Porniţi din nou maşina. 
(3) Firul este tăiat aici. 

Dacă este scoasă din priză, tăierea 
programată a firului va fi oprită. 

Memo 
Pentru a anula setarea imagine reflectată, 

apăsaţi  . 
Imaginea reflectată nu este posibilă pentru 
butoniere şi alte cusături la care apare . În 
cazul în care masina de cusut este oprită, 
setarea imagine reflectată este anulată. 

Firul este tăiat aici. 
 

 

 

 

 



Salvarea set ărilor cus ăturii  
Această maşină este livrată cu setările implicite pentru 
lăţimea cusăturii (lăţimea zigzag), lungimea cusăturii, 
tăiere automată a firului şi coasere automată pe dos / 
întărire pentru fiecare cusătură. Cu toate acestea, dacă 
doriţi să salvaţi setările specifice pentru o cusatura, astfel 
încât acestea să poată fi folosite mai târziu, apăsaţi | ME 

 după modificarea setărilor pentru a salva noile setări 
ale cusaturii selectate. Această caracteristică poate fi 
utilizată numai cu cusaturi utile. Setările salvate nu vor fi 
şterse dacă maşina este oprită. 

■   Pentru a folosi o lungime a cus ăturii de 2.0 mm 
pentru cus ătura dreapt ă 

1 Selecta ţi o cus ătură dreapt ă. 

Notă 
Toate setările cusăturii (lăţimea cusăturii, lăţimea 
zigzag, lungimea cusăturii, tăierea automată a 
firului, şi cusătura automată pe dos /de întărire, 
etc.) sunt salvate, nu numai setarea care a fost 
modificată. În cazul în care acelaşi model de 
cusatura este selectat, ultima setare salvată este 
afişată chiar daca masina a fost oprită. Dacă 
setările sunt din nou schimbate şi se apasă 

, sau dacă este apăsat pentru a 
reseta valorile la cele implicite, noile setări nu 
sunt salvate decât dacă este din nou 
apăsat. Chiar dacă  este apăsat, setările 
pentru tăierea programată a firului şi cusătură 
automată pe dos //întărire sunt salvate în 
maşină. 

2 Apăsaţi . 

Memo 
Lungimea implicită a cusăturii este 2,5 mm. 

3 Setaţi lungimea cus ăturii la 2,0 mm. 

 

4 Apăsaţi . 

• Pentru a reseta modelele de cusături 

selectate la valorile implicite, apăsaţi , şi 

apoi apăsaţi . 
 

 

Este afişat mesajul de confirmare. 

 5 Apăsaţi OK 

 
OK pentru a salva  setările 
curente? 

 
 

Data viitoare când aceeaşi cusatură dreaptă 

este selectată, lungimea cusăturii este setată la 
2,0 mm. 

 



Recomand ări privind cus ături utile  

Diverse modalităţi de a obţine rezultate mai bune pentru proiectele dvs. de cusut sunt descrise mai jos. Consultaţi aceste 

recomandări. 

Cusătur ă de 
prob ă 

Cusături curbe  

 

După ce aţi setat maşina cu firul şi acul potrivite pentru 
tipul de material cusut, maşina setează automat lungimea 
şi lăţimea pentru cusătura care este selectată. Cu toate 
acestea, o bucată de material de probă trebuie să fie 
cusută. În funcţie de tipul de tesatură si cusaturile 
realizate, rezultatele dorite pot varia. Pentru probă, folosiţi 
o bucată de material şi aţă care sunt aceleaşi ca cele 
folosite pentru proiectul dumneavoastră, şi verificaţi 
tensiunea firului şi lungimea şi lăţimea cusăturii. Având în 
vedere că rezultatele pot varia în funcţie de tipul de 
cusătură şi numărul de straturi de stofă cusută, efectuaţi o 
probă, în aceleaşi condiţii care vor fi folosite în lucrul 
efectiv. 

Schimbarea direc ţiei de coasere  

 Când cus ătura ajunge la col ţ, opri ţi maşina de 
cusut.  
Lăsaţi acul coborât (în material). Dacă acul a rămas 
ridicat când maşina s-a oprit din cusut, apăsaţi  

(butonul de poziţie ac) pentru a coborî acul. 

Opriţi coaserea şi apoi schimbaţi uşor direcţia de coasere 

pentru a coase în jurul curbei. Pentru detalii privind 
coaserea cu o rezervă uniformă, consultaţi "Coaserea 
unei rezerve uniforme" (pagina 70). 

 
Când coaseţi de-a lungul unei curbe folosind o cusătură 
zigzag, selectaţi o cusătură mai scurtă pentru a obţine o 
cusatura de linie. 

 
 

 Ridica ţi pârghia picioru şului presor, apoi roti ţi 
materialul.  
Rotiţi material folosind acul ca un pivot. 

 

Coborâ ţi pârghia picioru şului presor şi 
continua ţi coaserea.  

Coaserea materialelor groase  

În cazul în care materialul nu se potrive şte sub 
picioru şul presor  

Ridicaţi pârghia picioruşului presor chiar mai sus 
pentru a aduce picioruşul presor în poziţia cea mai 
înaltă. 

 

 



Dacă se realizeaz ă cus ături groase şi materialul nu 
este avansat la începutul coaserii  

Este posibil ca materialul să avanseze atunci când se 
realizează cusături groase şi picioruşul nu este la nivel, 
după cum se arată mai jos. În acest caz, utilizaţi ştiftul 
de blocare al picioruşului presor (butonul negru de pe 
partea stângă a picioruşului în zig-zag "J"), astfel încât 
picioruşul să rămână drept în timpul coaserii, permiţând 
avansarea lină a materialului. 

ATENŢIE 
Dacă se coase material mai gros de 6 
mm (15/64 ţoli) sau dacă acesta este 
împins cu forţă prea mare, acul se 
poate îndoi sau rupe. 

 

 

(1)   Direcţia de coasere 

1 Ridica ţi pârghia picioru şului presor .  

2 Alinia ţi începutul cus ăturii, şi apoi 
pozi ţiona ţi tesatura.  

3 Ţinând picioru şul pesor dreot, ţine ţi ştiftul de 
blocare a picioru şului presor (butonul negru pe 
partea stâng ă) apăsat, şi coborâ ţi pârghia 
picioru şului presor.  

 

(1)   Ştift de blocare a picioruşului presor (buton negru) 

4 Elibera ţi ştiftul de blocare a picioru şului 
presor (buton negru)  

Picioruşul presor rămâne drept, permiţând 
avansul materialului. 

 

Coasere band ă de fixare 
de tip hook-and-loop  

 
ATENŢIE 
Folosiţi numai benzi de fixare negumate de tip 
hook-and-loop concepute pentru cusut. În cazul 
în care lipici rămâne pe ac sau cursa cârligului 
bobinei, aceasta poate provoca defecţiuni. 
Dacă banda de fixare de tip hook-and-loop este 
cusută cu un ac fin (65/9-75/11), acul se poate 
îndoi sau rupe. 

Notă 
• Înainte de a începe coaserea, însăilaţi materialul 

şi prindeţi împreună. 

Asiguraţi-vă că acul trece prin banda de fixare de tip 
hook-and-loop prin rotirea roţii de manevră şi coborâţi 
acul în bandă înainte de coasere. Şi apoi, coaseţi 
marginea benzii de fixare (hook-and-loop) la o viteză 
lentă. Dacă acul nu trece prin banda de fixared, înlocuiţi 
acul cu unul pentru materiale groase (pagina 39). 

 

• După ce îmbinarea este realizată, picioruşul 

presor revine la unghiul iniţial. 

 

 
(1) Marginea benzii de fixare 



Coaserea materialelor sub ţiri  

Când coaseţi materiale subţiri, cusătura se poate decala 
sau este posibil ca materialul să nu avanseze corect. În 
acest caz, puneţi o hârtie subţire sau material de 
stabilizare sub material şi coaseţi împreună cu materialul. 
După finalizare, rupeţi surplusul de hârtie. 

 
(1)   Material de stabilizare sau hârtie 

Coaserea materialelor elastice  

În primul rând, însăilaţi bucăţile de material împreună, şi 
apoi coaseţi fără a întinde materialul. 

 
Însăilare 

Utilizarea cusăturilor drepte sau a firului pentru tricoturi 
oferă un finisaj atractiv. 

 

 
(1)   Îmbinare  

    (2) picioruş presor 

Memo 
• În cazul în care cusătura dreaptă (pozitia din 

stânga a acului, cusatura tripla, cusatura de 
însăilare etc) este selectată, aveţi posibilitatea să 
modificaţi distanţa dintre cusătură şi marginea 
din dreapta a piciorusului prin schimbarea lăţimii 
cusăturii. Pentru detalii, consultaţi "Schimbarea 
poziţiei acului" (pagina 83). 

Alinierea materialului cu marcajul pl ăcu ţii acului  
Marcajele de pe placa acului arată distanţa de la poziţia 
acului a unei cusături efectuate cu cusatura dreaptă 
(pozitia acului din stânga). Coaseţi păstrând în acelaşi 
timp marginea materialului aliniată cu semnul de pe 
plăcuţa acului. Distanţa dintre marcajele pe scala 
superioară este de 1/ 8 ţoli (3 mm) şi distanţa dintre 
marcajele din grilă este de 5 mm (3 / 1 6 ţoli). 

 

Coaserea unei rezerve 
uniforme  

Pentru a coase o cusătură uniformă, incepeti sa coaseti 
aşa încât reterva să fie pe partea dreaptă a piciorusului 
presor, iar marginea materialului să fie aliniată fie cu 
marginea din dreapta a picioruşului sau un marcaj de pe 
plăcuţa acului. 

■   Alinierea materialului cu picioru şul presor  
Coaseti păstrând în acelaşi timp marginea din dreapta 
a piciorusului aliniată la o distanţă fixă de la marginea 
materialului. 

 

© Îmbinare 
© Picioruş presor 
© Centimetri 
© Ţoli 
© Plăcuţa acului 
© 1.6 cm (5/8 ţoli) 
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Grafic de reglare a cus ăturii 
 
Următorul table prezintă aplicaţii, lungimi şi lăţimi de cusătură şi dacă trebuie folosit acul dublu pentru 
cusături utile. 

Cusături utile 

Cusătură Model  Aplica ţii 
Lăţimea pasului 

/cus ăturii 
(mm)           ( ţoli)  

Lungimea pasului 
/cus ăturii 

(mm)           ( ţoli)  

Cusătură pe 
dos 

întărire 

 

  pi
ci

or
u
ş 

pr
es

or
 

 Auto  Manual Auto  Manual 

A
c 

du
bl

u
 

 

P
ic

io
ru
ş 

de
 

de
pl

as
ar

e
 

 
J Cusătură de bază, încreţituri sau 

pintucks, etc. 
0.0 
(0) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

2.5 
(3/32) 

0.2–5.0 
(1/64–3/16) 

Da 
(J) Dos Nu 

S
tâ

ng
a
 

 
J Cusătură de bază şi coasere 

încreţituri sau pintucks 
0.0 
(0) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

2.5 
(3/32) 

0.2–5.0 
(1/64–3/16) 

Da 
(J) Întărire Da 

Cusătură 
dreapt ă 

C
en

tr
u 

 

 

J/I 
Ataşarea fermoarelor, cusătură de 
bază, încreţituri sau pintucks, etc. 

3.5 
(1/8) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

2.5 
(3/32) 

0.2–5.0 
(1/64–3/16) 

Da 
(J) Dos Nu 

Cusătură elastic ă tripl ă 
 

J 
Ataşarea manşetelor, coaserea 

marginilor, coaserea materialelor 
elastice şi cusături decorative 

0.0 
(0) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

2.5 
(3/32) 

1.5–4.0 
(1/16–3/16) 

Da 
(J) Întărire Nu 

Cusătură dreapt ă 
 

J Coaserea materialelor elastice şi 
cusături decorative 

1.0 
(1/16) 

1.0–3.0 
(1/16–1/8) 

2.5 
(3/32) 

1.0–4.0 
(1/16–3/16) 

Da 
(J) Întărire Nu 

Pas de îns ăilat 
/însăilare  

 

J Fixare provizorie 0.0 
(0) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

– – No Întărire No 

C
en

tr
u 

 

 

J Surfilare şi ataşare appliqués 3.5 
(1/8) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

1.4 
(1/16) 

0.0–4.0 
(0–3/16) 

Da 
(J) 

Dos Nu 

Cusătură 
zigzag  

D
re

ap
ta

  

J 
Începerea coserii din pozitia acului 

dreapta 
3.5 

(1/8) 
2.5–5.0 

(3/32–3/16) 
1.4 

(1/16) 
0.3–4.0 

(1/64–3/16) 
Da 
(J) Întărire Da 

Cusătură zigzag 2-
paşi 

 
J 

Surfilare pe materiale medii sau 
elastice, ataşarea elasticului, stopare 

etc. 
5.0 

(3/16) 
1.5–7.0 

(1/16–1/4) 
1.0 

(1/16) 
0.2–4.0 

(1/64–3/16) 
Da 
(J) Întărire Da 

Cusătură zigzag 3-
paşi 

 
J 

Surfilare pe materiale medii sau 
elastice, ataşarea elasticului, stopare 

etc. 
5.0 

(3/16) 
1.5–7.0 

(1/16–1/4) 
1.0 

(1/16) 
0.2–4.0 

(1/64–3/16) 
Da 
(J) Întărire Nu 

Cusatur ă de surfilare  G Surfilare pe materiale subţiri sau 
medii 

3.5 
(1/8) 

2.5–5.0 
(3/32–3/16) 

2.0 
(1/16) 

1.0–4.0 
(1/16–3/16) Nu Întărire Nu 

 

 
G Surfilare pe materiale subţiri 5.0 

(3/16) 
2.5–5.0 

(3/32–3/16) 
2.5 

(3/32) 
1.0–4.0 

(1/16–3/16) No Întărire Nu 

 

 

G 
Surfilare pe materiale groase şi 

cusături decorative 
5.0 

(3/16) 
3.5–5.0 

(1/8–3/16) 
2.5 

(3/32) 
1.0–4.0 

(1/16–3/16) 
No Întărire Nu 

 J Surfilare pe materiale elastice 5.0 
(3/16) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

2.5 
(3/32) 

0.5–4.0 
(1/32–3/16) 

Da 
(J) Întărire Nu 

 J 
Surfilarea pe materiale groase sau 

elastice 
5.0 

(3/16) 
0.0–7.0 
(0–1/4) 

2.5 
(3/32) 

0.5–4.0 
(1/32–3/16) 

Da 
(J) 

Întărire Nu 

 

 

J 
Surfilare pe materiale elastice şi 

cusături decorative 
4.0 

(3/16) 
0.0–7.0 
(0–1/4) 

4.0 
(3/16) 

1.0–4.0 
(1/16–3/16) 

Da 
(J) 

Întărire Nu 

 



Cusătură Model  Aplica ţii 
Lăţimea pasului 

/cus ăturii 
(mm)           ( ţoli)  

Lungimea pasului 
/cus ăturii 

(mm)           ( ţoli)  
Cusătură pe dos 

/întărire  

  pi
ci

or
u
ş 

pr
es

or
 

 Auto  Manual Auto  Manual 

A
c 

du
bl

u
 

 

P
ic

io
ru
ş 

de
 

de
pl

as
ar

e
 

 
R Cusătură de tiv invizibilă pe materiale 

medii 00  
2.0 

(1/16) 
1.0–3.5 

(1/16–1/8) Nu Întărire Nu 
Cusătură de tiv 

invizibil ă 

 
R Cusătură de tiv invizibilă pe materiale 

elastice 00  
2.0 

(1/16) 
1.0–3.5 

(1/16–1/8) Nu Întărire Nu 

Cusătură Applique  
 

J Cusătură Applique 3.5 
(1/8) 

2.5–7.0 
(3/32–1/4) 

2.5 
(3/32) 

1.6–4.0 
(1/16–3/16) 

Da 
(J) Întărire Nu 

Cusătură în form ă 
de scoic ă 

 
J Cusături în formă de scoică 4.0 

(3/16) 
0.0–7.0 
(0–1/4) 

2.5 
(3/32) 

0.2–4.0 
(1/64–3/16) 

Da 
(J) Întărire Nu 

Cusătură dreapt ă de 
unire  J 

Cusătură dreaptă de unire (cu 
rezervă de 6.5 mm (1/4 ţoli) de la 
marginea dreaptă a picioruşului 

presor) 
5.5 

(7/32) 
0.0–7.0 
(0–1/4) 

2.0 
(1/16) 

0.2–5.0 
(1/64–3/16) 

No Întărire No 

 

 

J 

Cusătură dreaptă de unire (cu 
rezervă de 6.5 mm (1/4 ţoli) de la 

marginea stângă a picioruşului 
presor) 

1.5 
(1/16) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

2.0 
(1/16) 

0.2–5.0 
(1/64–3/16) 

No Întărire Da 

Matlasare  care 
imit ă 

matlasarea 
manual ă 

J Cusătură dreaptă de matlasare care 
pare cusută de mână 

0.0 
(0) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

2.5 
(3/32) 

1.0–4.0 
(1/16–3/16) 

No Întărire Nu 

Cusătură zigzag 
(pentru matlasare)  J 

Matlasare Appliqué, cu mişcare 
liberă, cusătură netedă 

3.5 
(1/8) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

1.4 
(1/16) 

0.0–4.0 
(0–3/16) 

No Întărire Da 

Cusătură 
Appliqué (pentru 

matlasare)  
J Ataşare appliqué-uri şi unire 1.5 

(1/16) 
0.5–3.5 

(1/32–1/8) 
1.8 

(1/16) 
1.0–4.0 

(1/16–3/16) No Întărire Nu 

Cusătură de 
matlasare (pentru 

stippling)  
 

J 
Cusătură de matlasare fundal (pentru 

stippling) 
7.0 

(1/4) 
1.0–7.0 

(1/16–1/4) 
1.6 

(1/16) 
1.0–4.0 

(1/16–3/16) No Întărire Nu 

Cusătură neted ă 
feston  

 

N Cusătură feston 5.0 
(3/16) 

2.5–7.0 
(3/32–1/4) 

0.5 
(1/32) 

0.1–1.0 
(1/64–1/16) 

Da 
(J) Întărire Nu 

Cusătură de 
îmbinare  

 

J 
Cusătură patchwork şi cusătură 

decorativă 
4.0 

(3/16) 
0.0–7.0 
(0–1/4) 

1.2 
(1/16) 

0.2–4.0 
(1/64–3/16) 

Da 
(J) 

Întărire Nu 

Joining stitch J 
Cusătură patchwork, cusătură, 

decorativă şi surfilare pe ambele 
bucăţi de materiale, cum ar fi tricot 

5.0 
(3/16) 

2.5–7.0 
(3/32–1/4) 

2.5 
(3/32) 

1.0–4.0 
(1/16–3/16) 

Da 
(J) Întărire Nu 

 

 

J 
Cusătură patchwork şi cusătură 

decorativă 
5.0 

(3/16) 
0.0–7.0 
(0–1/4) 

1.2 
(1/16) 

0.2–4.0 
(1/64–3/16) 

Da 
(J) 

Întărire Nu 

Cusătură nervuri  
 

J 
Cusătură  nervuri şi cusătură 

decorativă 
5.0 

(3/16) 
0.0–7.0 
(0–1/4) 

1.6 
(1/16) 

1.0–4.0 
(1/16–3/16) 

Da 
(J) Întărire Nu 

Cusătură tip 
fagoting  

 

J Fagoting şi cusătură decorativă 5.0 
(3/16) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

2.5 
(3/32) 

1.0–4.0 
(1/16–3/16) 

Da 
(J) 

Întărire Nu 

 

 

J Fagoting şi cusătură decorativă 5.0 
(3/16) 

2.5–7.0 
(3/32–1/4) 

2.5 
(3/32) 

1.0–4.0 
(1/16–3/16) 

Da 
(J) Întărire Nu 

Cusătură 
ataşare elastic  J 

Ataşarea elasticului pe ţesături 
elastice 

4.0 
(3/16) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

1.0 
(1/16) 

0.2–4.0 
(1/64–3/16) 

Da 
(J) Întărire Nu 



Cusătură Model  Aplica ţii 
Lăţimea pasului 

/cus ăturii 
(mm)           ( ţoli)  

Lungimea pasului 
/cus ăturii 

(mm)           ( ţoli)  
Cusătură pe 
dos /Înt ărire 

 

  

pi
ci

or
u
ş 

pr
es

or
 

 Auto  Manual Auto  Manual 

A
c 

du
bl

u
 

 

 

 

J Cusătură decorativă 4.0 
(3/16) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

3.0 
(1/8) 

2.0–4.0 
(1/16–3/16) Nu Întărire Nu 

 

J Cusătură decorativă 4.0 
(3/16) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

2.5 
(3/32) 

1.0–4.0 
(1/16–3/16) 

Da 
(J) 

Întărire Nu 

 

J Cusătură decorativă 5.5 
(7/32) 

0.0–7.0 
(0–1/4) 

1.6 
(1/16) 

1.0–4.0 
(1/16–3/16) 

Da 
(J) 

Întărire Nu 

 

N 
Cusătură decorativă şi ataşarea 

elasticului 
5.0 

(3/16) 
1.5–7.0 

(1/16–1/4) 
1.0 

(1/16) 
0.2–4.0 

(1/64–3/16) 
Da 
(J) 

Întărire Nu 

 

N 
Cusătură tip lanţ, tivuire decorativă, 

cusătură heirloom, etc. 
3.5 

(1/8) 
1.5–7.0 

(1/16–1/4) 
2.5 

(3/32) 
1.6–4.0 

(1/16–3/16) 
Nu Întărire Nu 

 

N 
Tivuire decorativă, cusătură heirloom, 

etc. 
6.0 

(15/64) 
1.5–7.0 

(1/16–1/4) 
3.0 

(1/8) 
1.5–4.0 

(1/16–3/16) Nu Întărire Nu 

N 
Tivuire decorativă pe materiale 

subţiri, medii şi cu ţesătură simplă, 
cusătură heirloom, etc. 

5.0 
(3/16) 

1.5–7.0 
(1/16–1/4) 

3.5 
(1/8) 

1.5–4.0 
(1/16–3/16) 

Nu Întărire Nu 

 

N 
Tivuire decorativă pe materiale 

subţiri, medii şi cu ţesătură simplă, 
cusătură heirloom, etc. 

5.0 
(3/16) 

1.5–7.0 
(1/16–1/4) 

4.0 
(3/16) 

1.5–4.0 
(1/16–3/16) 

Da 
(J) Întărire Nu 

 

N 
Tivuire decorativă pe materiale 

subţiri, medii şi cu ţesătură simplă, 
cusătură heirloom, etc. 

5.0 
(3/16) 

1.5–7.0 
(1/16–1/4) 

2.5 
(3/32) 

1.5–4.0 
(1/16–3/16) 

Da 
(J) 

Întărire No 

 

N 
Tivuire decorativă pe materiale 

subţiri, medii şi cu ţesătură simplă, 
cusătură heirloom, etc. 

5.0 
(3/16) 

1.5–7.0 
(1/16–1/4) 

2.0 
(1/16) 

1.5–4.0 
(1/16–3/16) 

Da 
(J) 

Întărire No 

 

N 
Tivuire decorativă, aplicare a fundei, 

cusătură heirloom, etc. 
5.0 

(3/16) 
1.5–7.0 

(1/16–1/4) 
3.0 

(1/8) 
1.5–4.0 

(1/16–3/16) 
Da 
(J) Întărire Nu 

 

N 
Cusătură decorativă, cusătură 
nervuri, cusătură heirloom, etc. 

6.0 
(15/64) 

1.5–7.0 
(1/16–1/4) 

1.6 
(1/16) 

1.0–4.0 
(1/16–3/16) Nu Întărire Nu 

Cusătură decorativ ă 

 

N 
Cusătură decorativă, cusătură 
nervuri, cusătură heirloom, etc. 

5.0 
(3/16) 

1.5–7.0 
(1/16–1/4) 

1.6 
(1/16) 

1.0–4.0 
(1/16–3/16) Nu Întărire Nu 

 



 

Cusătură Model Aplica ţii Lăţimea cus ăturii  
[mm (inch)] 

Lungimea 
cus ăturii 

[mm (inch)] 

Cusătură pe 
dos/ 

Întărire 
 

  

pi
ci

or
u
ş 

pr
es

or
 

 Auto  Manual Auto  Manual 

A
c 

du
bl

u
 

 

P
ic

io
ru
ş 

de
 

de
pl

as
ar

e
 

 

A 
Butoniere orizontale pe materiale 

subtiri si medii 
5.0 

(3/16) 
3.0–5.0 

(1/8–3/16) 
0.5 

(1/32) 
0.2–1.0 

(1/64–1/16) Nu Întărire automată Nu 

A 
Butoniere orizontale pe suprafeţele 

care sunt supuse tensiunii 
5.0 

(3/16) 
3.0–5.0 

(1/8–3/16) 
0.5 

(1/32) 
0.2–1.0 

(1/64–1/16) 
Nu Întărire automată Nu 

 

A 
Butoniere orizontale pe ţesături 

groase 
5.0 

(3/16) 
3.0–5.0 

(1/8–3/16) 
0.5 

(1/32) 
0.2–1.0 

(1/64–1/16) 
Nu Întărire automată Nu 

 

A 
Butoniere asigurate pentru ţesături 

care au întăritură 
5.0 

(3/16) 
3.0–5.0 

(1/8–3/16) 
0.5 

(1/32) 
0.2–1.0 

(1/64–1/16) Nu Întărire automată Nu 

 

A 
Butoniere pentru stretch sau ţesături 

tricotate 
6.0 

(15/54) 
3.0–6.0 

(1/8–15/64) 
1.0 

(1/16) 
0.5–2.0 

(1/32–1/16) 
Nu Întărire automată Nu 

A Butoniere pentru materiale elastice 6.0 
(15/54) 

3.0–6.0 
(1/8–15/64) 

1.5 
(1/16) 

1.0–3.0 
(1/16–1/8) Nu Întărire automată Nu 

 

A Butoniere legate 5.0 
(3/16) 

0.0–6.0 
(0–15/64) 

2.0 
(1/16) 

0.2–4.0 
(1/64–3/16) 

Nu Întărire automată Nu 

 

A 
Butoniere în formă de gaura cheii 
pentru ţesături groase sau blană 

7.0 
(1/4) 

3.0–7.0 
(1/8–1/4) 

0.5 
(1/32) 

0.3–1.0 
(1/64–1/16) Nu Întărire automată No 

 

A 
Butoniere în formă de gaura cheii 

pentru ţesături medii şi groase 
7.0 

(1/4) 
3.0–7.0 

(1/8–1/4) 
0.5 

(1/32) 
0.3–1.0 

(1/64–1/16) 
Nu Întărire automată No 

Coaserea 
butonierelor  

 

A 
Butoniere în formă de gaura cheii 

pentru ţesături cu blană 
7.0 

(1/4) 
3.0–7.0 

(1/8–1/4) 
0.5 

(1/32) 
0.3–1.0 

(1/64–1/16) 
Nu Întărire automată Nu 

 

A Stopare materiale cu greutate medie 7.0 
(1/4) 

2.5–7.0 
(3/32–1/4) 

2.0 
(1/16) 

0.4–2.5 
(1/64–3/32) 

Nu Întărire automată No 

Cusătură de 
stopare  

 

A Stopare materiale groase 7.0 
(1/4) 

2.5–7.0 
(3/32–1/4) 

2.0 
(1/16) 

0.4–2.5 
(1/64–3/32) Nu Întărire automată Nu 

Cusătură de 
întărire bartack  

 

A 
Întărirea deschiderilor şi zonele în 

care cusătura se desface uşor 
2.0 

(1/16) 
1.0–3.0 

(1/16–1/8) 
0.4 

(1/64) 
0.3–1.0 

(1/64–1/16) Nu Întărire automată Nu 

Coaserea nasturilor  
 

M Coaserea nasturilor 3.5 
(1/8) 

2.5–4.5 
(3/32–3/16) – – Nu Întărire automată Nu 

Coaserea 
capselor  

 

N 
Coaserea capselor, spre exemplu, pe 

curele 
7.0 

(1/4) 

7.0, 6.0, 5.0 
(1/4, 15/64, 

3/16) 

7.0 
(1/4) 

7.0, 6.0, 5.0 
(1/4, 15/64, 

3/16) 
Nu Întărire automată Nu 

 

S 
Cusături drepte în timpul tăierii 

materialului  
0.0 
(0) 

0.0–2.5 
(0–3/32) 

2.5 
(3/32) 

0.2–5.0 
(1/64–3/16) 

Nu Întărire Nu 

 

S 
Cusături zigzag în timpul tăierii 

materialului  
3.5 

(1/8) 
3.5–5.0 

(1/8–3/16) 
1.4 

(1/16) 
0.0–4.0 
(0–3/16) Nu Întărire Nu 

S 
Surfilare pe materiale subţiri şi cu 

greutate medie în timpul tăierii 
materialului 

3.5 
(1/8) 

3.5–5.0 
(1/8–3/16) 

2.0 
(1/16) 

1.0–4.0 
(1/16–3/16) 

Nu Întărire Nu 

 

S 
Surfilare pe materiale groase în 

timpul tăierii materialului 
5.0 

(3/16) 
3.5–5.0 

(1/8–3/16) 
2.5 

(3/32) 
1.0–4.0 

(1/16–3/16) Nu Întărire Nu 

Disp. de t ăiere 
lateral  

 

S 
Surfilare pe materiale cu greutate 
medie şi groase în timpul tăierii 

materialului 
5.0 

(3/16) 
3.5–5.0 

(1/8–3/16) 
2.5 

(3/32) 
1.0–4.0 

(1/16–3/16) Nu Întărire Nu 



Alte cus ături  

Tip cus ătură Model 

pi
ci

or
u
ş 

pr
es

or
 

A
c 

du
bl

u
 

D
im

en
si

un
e 

m
od

el
 

D
en

si
ta

te
 

re
gl

ab
il
ă 

cu
sî

tu
r
ă 

R
eg

la
re

a 
lu

ng
im

ii 
/l
ăţ

im
ii 

m
od

el
ul

ui
 

M
iş

ca
re

 s
tâ

ng
a 

/d
re

ap
ta

 

Cusături 
decorative  N No - No Da Da 

Cusături 
netede  N Da - No Da Da 

Cusaturi în 
cruce  N Nu - No 

Da 
(**nu este 

posibil) 
Da 

Cusături 
decorative 

netede  N Nu - Da 
Da 

(numai 
lungime) 

Da 

Cusături utile 
combinate  N Nu - Nu 

Da 
(***numai 
lungime) 

Da 

 

*Model pentru ajustare 

 



 

Tip cus ătură Model 

pi
ci

or
u
ş 

pr
es

or
 

A
c 

du
bl

u
 

D
im

en
si

un
e 

m
od

el
 

D
en

si
ta

te
 

re
gl

ab
il
ă 

cu
sî

tu
r
ă 

R
eg

la
re

a 
lu

ng
im

ii 
/lă
ţim

ii 
m

od
el

ul
ui

 

M
iş

ca
re

 s
tâ

ng
a 

/d
re

ap
ta

 

Coaserea 
caracterelor 
(font Gotic)  N Nu Mare 

Mic Nu Nu Da 

Coaserea 
caracterelor 
(font Script)  N Nu 

 mare Nu Nu Da 

Coaserea 
caracterelor 
(Stil outline)  

 

N Nu Mare 
Mic Nu Nu Da 
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Cusaturi de surfilare  
Coaserea cusaturilor de surfilare de-a lungul marginilor materialului tăiat pentru a le împiedica destrămarea. 1 5 cusături sunt 

disponibile pentru surfilare. Procedura pentru cusături de surfilare este explicată în funcţie de picioruşul presor care este utilizat. 

Coaserea cus ăturilor de surfilare folosind picioru şul de surfilare "G"  

Trei copci pot fi realizate cu picioruşul presor "G". 

Cusătură Model Aplicaţii Lăţimea 
cusăturii 
[mm (inch)] 

Lungimea cusăturii 
[mm (inch)] 

picioruş presor 

   Auto Manual Auto Manual  

Prevenirea destrămării la 
ţesături cu greutate medie şi 

subţiri 

3.5 
(1/8) 

2.0 
(1/16) 

2.5-5.0 
(3/32-3/16) 

Cusătură de 
surfilare Prevenirea destrămării 

materialelor groase şi care se 
destramă uşor 

5.0 
(3/16) 3.5-5.0 

(1/8-3/16) 

2.5 
(3/32) 

1.0-4.0 
(1/16-3/16) 

G 

 

ATENŢIE  
Asigura ţi-vă că opri ţi sursa de alimentare înainte de a înlocui picioru şul presor. În caz 
contrar, se pot produce accidente dac ă  (Buton pornire /oprire) este ap ăsat accidental şi 
maşina de cusut porne şte. 

Ataşaţi picioru şul de surfilare "G"  Pozi ţiona ţi materialul cu marginea materialului 
pe ghidajul picioru şului presor, şi apoi coborâ ţi 

pârghia picioru şului.  

• Pentru detalii, consultaţi "Înlocuirea 
picioruşului presor" (pagina 43). 

Selectarea unei cus ături.  
• Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 

(pagina 51). 

 

 
Ghidaj 

Coase ţi cu marginea materialului pe ghidajul 
picioru şului presor. 

 

 

 

(1)   Punct coborâre ac 

 



Coaserea cus ăturilor de surfilare folosind picioru şul zigzag "J"  

Şapte cusături pot fi folosite pentru a realiza cusaturi de surfilare cu picioruşul zigzag "J". 

Cusătură Model Aplicaţii Lăţimea cusăturii         Lungimea cusăturii 
[mm (inch)]                   [mm (inch)] 

Picioruş presor 

   Auto Manual Auto Manual  

Cusătura în 
zigzag (poziţia 
centru a acului) 

 

Prevenirea destrămării 
(cusătură de referinţă centru / 

pe dos) 

0.0-7.0 
(0-1/4) 

0.0-4.0 
(0-3/16) 

Cusătura în 
zigzag 

(poziţia acului 
dreapta)  

Prevenirea destrămării 
(cusătură de referinţă centru / 

de întărire) 

3.5 
(1/8) 

2.5-5.0 
3/32-3/16) 

1.4 
(1/16) 

0.3-4.0 
(1/64-3/16) 

Cusătură zigzag 
2-puncte 

 

 

Cusătură zigzag 
3-puncte 

 

Prevenirea destrămării 
materialelor groase şi 

materialor elastice 
 

1-0 
(1/16) 

0.2-4.0 
(1/64-3/16) 

 

Prevenirea destrămării 
materialelor elastice 

 

Prevenirea destrămării 
materialelor groase şi 

materialor elastice 

5.0 
(3/16) 

2-5 
(3/32) 

0.5-4.0 
(1/32-3/16) 

 Cusatură de 
surfilare 

 

Prevenirea destrămării 
materialelor elastice 

4.0 
(3/16) 

0.0-7-0 
(0-1/4) 

4.0 
(3/16 

1.0-4.0 
(1/16-3/16) 

J 

 
 

ATENŢIE 
Asigura ţi-vă că opri ţi sursa de alimentare înainte de a înlocui picioru şul presor. În caz contrar, se 

pot produce accidente dac ă  (buton pornire /oprire) este ap ăsat accidental şi maşina începe s ă 
coase.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J".  

 

• Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, 
consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" (pagina 
43). 

Selectarea unei cus ături.  
• Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 

(pagina 51). 

 

 

Coasere de-a lungul marginii tesaturii 
cu acul ie şind pe marginea din dreapta. 

 

(1)   Punct coborâre ac 



Coaserea cusaturilor de surfilare folosind dispozit ivul de t ăiere lateral 
op ţional  

Folosind dispozitivul lateral opţional, rezervele de cusătura pot fi finisate în timp ce marginea materialului este tăiată. 
Cinci cusături pot fi folosite pentru a realiza cusaturi de surfilare cu dispozitivul de tăiere lateral. 

Cusătură Model Aplicaţii Lăţimea cusăturii 
[mm (inch)] 

Lungimea cusăturii 
[mm (inch)] Picioruş presor 

   Auto Manual Auto Manual  

 

Cusături drepte în timpul tăierii 
materialului  

0.0 
(0) 

0.0-2.5 
(0-3/32) 

2.5 
(3/32) 

0.2-5.0 
(1/64-3/16) 

 

Cusături zigzag în timpul tăierii 
materialului  

1.4 
(1/16) 

0.0-4.0 
(0-3/16) 

Prevenirea destrămării materialelor 
subţiri şi cu greutate medie în timpul 

tăierii tesaturii 

3.5 
(1/8) 2.0 

(1/16) 

 

Prevenirea destrămării materialelor 
groase în timpul tăierii materialului 

Disp. de 
tăiere lateral 

 

 

Prevenirea destrămării materialelor 
groase în timpul tăierii materialului 

5.0 
(3/16) 

3.5-5.0 
(1/8-3/16) 

2.5 
(3/32) 

1.0-4.0 
(1/16-3/16) 

S 

 

ATENŢIE 
Asigura ţi-vă că opri ţi sursa de alimentare înainte de a înlocui picioru şul presor. În caz 

contrar, se pot produce accidente dac ă  (Buton pornire /oprire) este ap ăsat accidental 
şi maşina începe s ă coasă. 

 

Notă 
• Puneţi aţa în ac manual atunci când utilizaţi disp. 

lateral de tăiere, sau atasati disp. de tăiere 
numai după punerea aţei în ac cu ajutorul disp. 
de tragere a firului pe ac. 

Scoaterea picioru şului presor  

• Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului 
presor, consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" 
(pagina 43). 

Ataşaţi cârligul de conectare disp. lateral 
de tăiere pe şurubul clemei acului.  

Pozi ţiona ţi disp. de t ăiere a firului, astfel 
încât ştiftul acestuia s ă fie aliniat cu fanta din 
suportul picioru şului presor, şi apoi coborâ ţi 
încet pârghia picioru şului.  

 
(1)   Fantă în suportul picioruşului presor  
(2)   Ştift 

� Disp. de tăiere lateral este ataşat. 

 

 

(1)   Conectarea furcii 
(2)   Şurub de prindere ac

 



 Ridica ţi pârghia picioru şului presor pentru a 
verifica dac ă disp. de t ăiere lateral este bine 
ataşat. 

Treceti firul superior sub disp. de t ăiere 
lateral, şi apoi trage ţi-l afar ă, spre partea din 
spate a ma şinii de cusut.  

 

 

 

 

 Pozi ţiona ţi materialul în disp. de t ăiere lateral. 
Tăietura din tesatura ar trebui să fie poziţionată 
deasupra plăcuţei de ghidare a disp. de tăiere 
lateral. 

 
Placă de ghidare 

Memo 
• Dacă materialul nu este poziţionat corect, 

materialul nu va fi tăiat. 

 

Selecta ţi o cus ătură. 
Pentru detalii, consultaţi "Selectarea 

cusăturii" (pagina 51).  

  

Coborâ ţi pârghia picioru şului presor şi apoi 
porni ţi coaserea.  

 

 

Realiza ţi o tăietur ă de 
aproximativ 2 cm (3 / 4 ţoli) în 
lungime materialului la începutul 
cus ăturii.  

 
(1)   2 cm (3/4 ţoli) 

O rezervă de cusătură este tăiată în timpul coaserii. 

Memo 
În cazul în care cusătura este cusută în linie dreaptă 

, rezerva va fi de aproximativ 5 mm (3 /16 ţoli). 

 
(1)   5 mm (3/16 ţoli) 

• Disp. de tăiere lateral poate fi tăiat la fel de mult ca un 
strat de 13-oz denim.  

• După utilizarea disp. de tăiere lateral, curăţaţi pentru 
a elimina orice scame sau praf. 

• În cazul în care disp. de tăiere lateral nu mai poate 
tăia tesatura, utilizaţi o cârpă pentru a aplica o 
cantitate mică de ulei la marginea de taiere a disp. de 
tăiere. 

  



Cusătur ă de bază 
Cusăturile drepte sunt folosite pentru cusături netede. Cinci cusături sunt disponibile pentru cusături de bază. 

 

Cusătură Model Aplicaţie Lăţimea cusăturii 
[mm (inch)] 

Lungimea cusăturii 
[mm (inch)] Picioruş presor 

   Auto Manual Auto Manual  

Pas de însăilat 
/însăilare 

 
Fixare provizorie - - 

 

Pas de bază şi coasere 
încreţituri sau pintucks (cusătura 

linie de bază stânga / pe dos) 

Cusătură 
dreaptă 

(poziţia 
acului 
stâng) 

 

Pas de bază şi coasere 
încreţituri sau pintucks (cusătură 

linie de bază stânga / întărire) 

0.0 
(0) 

Cusătură 
dreaptă 

(poziţia acului 
centru)  

Cusătură de bază şi coaserea 
încreţiturilor sau pintucks (b 

centru de referinţă / cusătura pe 
dos) 

3.5 
(1/8) 

0.2-5.0 
(1/64-3/16) 

Cusătură 
elastică triplă 

 

Consolidarea cusăturilor şi 
coaserea materialelor elastice 

0.0 
(0) 

0.0-7.0 
(0-1/4) 2.5 

(3/32) 

1.5-4.0 
(1/16-3/16) 

J 

ATENŢIE 

• Asigura ţi-vă că opri ţi sursa de alimentare înainte de a înlocui picioru şul presor. În 

caz contrar, se pot produce accidente dac ă  (Buton pornire /oprire) este ap ăsat 
accidental şi maşina de cusut porne şte. 

Însăilare  

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J".  

• Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului 
presor, consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" 
(pagina 43). 

Cusătur ă de bază 

 Însăila ţi sau uni ţi piesele de material  

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J".  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecta ţi cus ătura . 

• Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51). 

  

Începe ţi coaserea.  

• Pentru detalii, consultaţi "Pornirea coaserii" 
(pagina 55). 

• Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului 
presor, consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" 

(pagina 43). 

Selecta ţi o cus ătură. 

• Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Coborâ ţi acul în materialul textil la începutul 
cus ăturii.  

Începe ţi coaserea.  

• Pentru detalii, consultaţi "Pornrea coaserii" 
(pagina 55). • Pentru detalii cu privire la cusări pe dos / întărire, 
consultaţi "Asigurarea cusăturii" (pagina 
57). 

Când a ţi terminat de cusut, t ăiaţi firul.  

• Pentru detalii, consultaţi "Tăierea aţei" (pagina 

59). 

 

� Modificarea pozi ţiei acului  

Poziţia acului folosită ca referinţă este diferită pentru 
cusătura dreaptă (poziţia acului stânga) şi cusătura 

dreaptă (pozitia centru a acului). 

 
(1) Cusatura dreapta (poziţia acului stânga)  
(2) Cusatura dreaptă (poziţia centru a acului) 
Când lăţimea cusăturii drepte (poziţia acului stânga) 
este reglată la setarea standard (0.0 mm), distanta 
de la pozitia acului spre partea dreaptă a 
piciorusului este de 12 mm (1 / 2 ţoli). Dacă se 
modifică lăţimea cusăturii (între 0 şi 7.0 mm (1/4 
ţoli)), poziţia acului se va schimba, de asemenea,. 
Prin schimbarea lăţimii cusăturii şi coaserea cu 
partea dreapta a piciorusului presor aliniat cu 
marginea materialului, se poate coase o rezervă cu 
lăţime fixă. 

 
(1)   Setarea lăţimii cusăturii  
(2)   Distanta de la poziţia acului la partea dreaptă 

a picioruşlui presor  
(3)  12.0 mm (1/2 ţoli) 
(4) 10,0 mm (3/8 ţoli)  
(5)   6,5 mm (1/4 ţoli)  
(6)   5.0 mm (3/1 6 ţoli) 

 

• Pentru detalii, consultaţi "Reglarea 
lăţimii cusăturii" (pagina 61). 



Cusătur ă de tiv invizibil ă 
Asiguraţi partea de jos a fustelor şi pantalonilor cu o cusătură de tiv invizibilă. Pentru tiv ascuns sunt disponibile două 
cusături. 

 

Cusătură Model Aplicaţie Lăţimea cusăturii 
[mm (inch)] 

Lungimea cusăturii 
[mm (inch)] 

   Auto Manual Auto Manual 

Picioruş 
presor 

Cusătură de tiv invizibilă pe 
materiale cu greutate medie 

Cusătură 
de tiv 
invizibilă 

 

 

Cusătură de tiv invizibilă pe 
materiale elastice 

00  2.0 
(1/16) 

1.0-3.5 
(1/16-1/8) 

R 

 

ATENŢIE 
 Asigura ţi-vă că opri ţi sursa de alimentare înainte de a înlocui picioru şul presor. În caz 

contrar, se pot produce accidente dac ă  (Buton pornire /oprire) este ap ăsat 
accidental şi maşina de cusut porne şte. 

Coaseţi un tiv ascuns conform cu următoarea procedură. 

Memo  
• Când dimensiunea pieselor cilindrice este prea mică pentru a le deplasa pe braţ sau lungimea este prea scurtă, 

materialul va avansa şi nu pot fi obţinute rezultatele dorite. 

 
 
 

Întoarce ţi fusta sau pantalonul.  
 

Utiliza ţi o creta pentru a face semne pe material 
aproximativ 5 mm (3 / 16 ţoli) de la marginea 
materialului, si apoi îns ăila ţi. 

 
 

 

 

(1) Partea corectă a materialului  
(2) Partea inferioară 

Plia ţi stofa de-alungul marginii dorite a tivului şi apăsaţi.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Privit din laterală> 

(1) Partea incorectă a stofei 
(2) Partea corectă a stofei 
(3) Marginea stofei 
(4) Cusătură de însăilare 
(5) 5 mm (3/16 inch) 

 

 

 

Stofă groasă  
 
 
Stofă normală 

 

Stofă groasă  
 
 
Stofă normală 
 

<Privit din laterală> 
(1)   Partea incorectă a stofei  
(2)   Partea bună a materialului 

 

 

 



 

 

 

Plia ţi înapoi tesatura în interior de-a lungul 
însăilării.  

<Privit din laterală> 

(1) Partea incorectă a stofei 
(2) Marginea stofei 
(3) Însăilare 
(4) 5 mm (3/16 inch) 
Deplia ţi marginea stofei, şi pozi ţiona ţi 
materialul cu partea incorect ă în sus.  

 
<Privit din laterală>  

© Partea incorectă a stofei 
© Partea corectă a stofei 
© Însăilare 

 

Selecta ţi o cus ătură. 

• Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51). 

 

 

 
 
 
Scoate ţi accesoriul mas ă de lucru fix ă şi efectua ţi 
coaserea cu bra ţ liber.  

• Pentru detalii privind coaserea cu braţ liber, 

consultaţi "Coaserea cu braţ liber" (pagina 46). 

Glisa ţi articolul pe care dori ţi să-l coase ţi pe bra ţ, 
asigura ţi-vă că materialul avanseaz ă corect, şi apoi 
incepeti sa coaseti.  

 

   Braţ 
Pozi ţiona ţi materialul cu marginea tivului pliat 
pe ghidajul picioru şului presor, şi apoi coborâ ţi 
pârghia picioru şului.   

 

 © Marginea stofei 
 
Ataşaţi picioru şul pentru tiv invizibil 
"R".  

 
 

 
(1)   Partea incorectă a stofei  

(2)  Pliul tivului 

(3)  Ghidaj 

Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, 
consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" (pagina 
43). 

 

 

<Material gros 

<Material normal 

 



Regla ţi lăţimea cus ăturii pân ă când acul prinde 
uşor pliul tivului.  

 
i ©   Punct coborâre ac 

Când schimbaţi punctul de coborâre a acului, ridicaţi 
acul, apoi modificaţi lăţimea cusăturii. 

Lăţimea cusăturii 

■ În cazul în care acul nu prinde pliul tivului  
În cazul în care nu acul prinde pliul tivului, apăsaţi 

 pentru a regla lăţimea cusăturii aşa încât acul 
să prindă uşor pliul. 

<Material gros 

 

 

<Material normal 
 

 
©   Material gros  
©   Material normal 

■ În cazul în care acul prinde prea mult pliul 
tivului  

În cazul în care acul prinde prea mult din pliul 

tivului, apăsaţi  pentru a regla lăţimea cusăturii 
aşa încât acul să prindă uşor pliul. 

<Material gros 

© Partea incorectă a stofei  
© Partea corectă a stofei 

Memo 
• Pentru detalii, consultaţi "Reglarea lăţimii 

cusăturii" (pagina 61). 
  

Coase ţi cu pliul tivului pe ghidajul picioru şului 
presor.  

Scoate ţi cus ătura de îns ăilare şi întoarce ţi 
materialul.  

 

<Material normal 

 (1)   Partea incorectă a stofei 
(2)   Partea corectă a stofei 

 
(1) Partea incorectă a stofei         (2) Partea corectă a stofei 

 
 

 

 



Coaserea butonierelor / Coaserea nasturilor 
Se pot coase butoniere şi nasturii pot fi cusuţi 10 cusături sunt disponibile pentru coaserea butonierelor cu un pas, şi o cusatura 
este disponibilă pentru ataşarea nastrurelui. 

 

Cusătură Model Aplicaţie Lăţimea cusăturii 
[mm (inch)] 

Lungimea cusăturii 
[mm (inch)] Picioruş presor 

   Auto Manual Auto Manual  

 

Butoniere orizontale pe stofe 
subţiri şi cu grosime medie 

Butoniere orizontale pe 
suprafeţele care sunt supuse 

tensiunii 

 

Butoniere orizontale pe stofe 
groase 

 

Butoniere cu bar tack pe ambele 
capete pentru materiale stabilizate 

5.0 
(3/16) 

3.0-5.0 
(1/8-3/16) 

0.5 
(1/32) 

0.2-1.0 
(1/64-1/16) 

 

Butoniere pentru stretch sau 
ţesături tricotate 

1.0 
(1/16) 

0.5-2.0 
(1/32-1/16) 

Butoniere pentru materiale 
elastice 

6.0 
(15/64) 

3.0-6.0 
(1/8-15/64) 1.5 

(1/16) 
1.0-3.0 

(1/16-1/8) 

Butoniere legate 5.0 
(3/16) 

0.0-6.0 
(0-15/64) 

2.0 
(1/16) 

0.2-4.0 
(1/64-3/16) 

 

Butoniere în formă de gaura cheii 
pentru ţesături groase sau pluş 

Butoniere în formă de gaura cheii 
pentru ţesături medii şi groase 

Coaserea 
butonierelor 

 

Butoniere orizontale pentru 
materiale groase sau din pluş 

7.0 
(1/4) 

3.0-7.0 
(1/8-1/4) 

0.5 
(1/32) 

0.3-1.0 
(1/64-1/16) 

A 
 

Coaserea 
nasturilor 

 

Coaserea nasturilor 3.5 
(1/8) 

2.5-4.5 
(3/32-3/16) - - M 

 
 
 



Realizarea butonierelor  
Lungimea maximă a butonierei este de aproximativ 28 mm (1 -1/8 ţoli) (diametrul + grosimea nasturelui) 
Butonierele sunt cusute din partea din fata a piciorusului presor spre spate, după cum se arată mai jos. 

 

(1)   Cusătură de întărire 

ATENŢIE 
Asiguraţi-vă că opriţi sursa de alimentare înainte de a înlocui picioruşul presor. În caz contrar, 

se pot produce accidente dacă  (Buton pornire /oprire) este apăsat accidental şi maşina de 
cusut porneşte. 

Denumirile pieselor picioruşului pentru butonieră "A", 
care sunt folosite pentru cusutul butonierelor, sunt 
indicate mai jos. 

 

Folositi creta pentru a marca pe material 
pozi ţia şi lungimea butonierei.  
 

 
 
(1)   Semne pe stofă  
(2)   Realizarea butonierelor 

           
(1) Plăcuţă de ghidaj nasture 
(2) Scala picioruşului presor 
(3) Ştift 
(4) Semne de referinţă 
(5) 5 mm (3/16 ţoli) 
(6) Consolă 



Scoate ţi placa de ghidare a nasturelui din 
picioru şul pentru butonier ă "A", iar apoi 
introduce ţi nasturele care va fi trece prin 
butoniera.  

 
 Selecta ţi o cus ătură. 

Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51). 

 
Dacă nasturele nu se potrive şte în pl ăcu ţa de 
ghidare a nasturelui  

Adunaţi împreună diametrul şi grosimea nasturelui, şi 
apoi setaţi placa ghidajului butonul la lungimea 

calculată. (Distanţa dintre semnele de pe scala 
picioruşului presor este 5 mm (3/1 6 ţoli).) 

 
 

(1) Scala picioruşului presor 
(2) Lungimea butonierei (diametru + grosimea 

nasturelui)  
 (3) 5 mm (3/16 ţoli) 

Exemplu: 
Pentru un nasture cu diametrul de 1 5 mm (9/1 6 
ţoli) şi grosimea de 10 mm (3/8 ţoli), plăcuţa 
ghidajului de nasturi trebuie setată la 
25 mm (1 ţol) pe scală. 

 
(1)   10 mm (3/8 ţoli)  
(2) 15 mm (9/16 ţoli) 

Este setată dimensiunea butonierei. 

 

 
 
 
 
Pozi ţiona ţi materialul cu partea din fa ţă a 
semnului butonierei aliniat ă cu semnele 
roşii pe p ărţile laterale ale picioru şului 
butonierei, şi apoi coborâ ţi pârghia 
picioru şului presor.  

 
(1)   Semn pe stofă (faţă) 
(2)   Semne roşii pe picioruşului butonierei 

• Treceţi firul superior in jos prin gaura din picioruşul 

presor. 

 

Ataşaţi picioru şul pentru butonier ă "A"  

Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, 
consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" (pagina 

43). 



Notă 
• Nu coborâţi acul în material atunci când 

aliniaţi semnele. Nu se pot obţine 
rezultatele dorite. 

• Când coborâţi picioruşul presor, nu 
împingeţi partea din faţă a picioruşului 
presor. 

 
 
 

(1)   Nu reduceţi decalajul. 
Trage ţi în jos pârghia butonierei, cât mai 
mult posibil. 

 

 Apăsaţi o dat ă @ (Buton disp. de t ăiere fire).  

 
(1)   Buton disp. de tăiere fire 
� Firele sunt tăiate şi acul se ridică. 

Ridica ţi pârghia picioru şului presor, şi apoi 
scoate ţi materialul.  

Memo 
Dacă este setată tăierea programată a firului, 
masina de cusut va realizează cusătura de 
întărire, şi apoi taie firul în mod automat la 
sfârşitul coaserii. Consultaţi "Tăierea automată a 
firului" (pagina 65). 
Când tăiaţi firele cu ajutorul disp. de tăiere a 
firelor pe partea laterală a maşinii sau cu 
foarfeca, apăsaţi mai întâi o dată (+) (butonul 
poziţiei acului), pentru a ridica acul, apoi ridicaţi 
parghia picioruşului presor şi trageţi materialul 
pe partea stângă a maşină, şi apoi tăiaţi firele. 
Consultaţi "Folosirea disp. de tăiere a firelor" 
(pagina 60). 

 

Pârghia pentru butoniere este poziţionată în 

spatele consolei pe picioruşul butonierei. 

 
(1) pârghie butonieră  
(2) Consolă 
Ţine ţi uşor cap ătul firului superior în mâna 
stâng ă, iar apoi incepeti sa coaseti. 

 

 

Ridica ţi pârghia pentru butoniere în pozi ţia 
ini ţială. 

Introduce ţi un ac cu g ămălie de-a lungul 
interiorul unui bar tack la sfâr şitul coaserii 
butonierei pentru a împiedica t ăiere cus ăturii.  

 

(1) Ac cu gămălie 
� După ce s-a finalizat coaserea, maşina coase 

automat cusăturile de întărire, apoi se opreşte. 

pârghie butonieră 



Utiliza ţi instrumentul de desfacere a cus ăturii 
pentru a taia spre acul cu g ămălie şi deschide ţi 
butoniera.  

Modificarea densit ăţii cus ăturii  

Reglarea lungimii cusăturii 

 

 

 
(1) Instrument de desfacere cusătură 

Pentru butonierele în formă de gaura cheii, utilizaţi 
perforatorul de capse pentru a face o gaură în 
capătul rotunjit al butonierei, şi apoi utilizaţi instr. de 
desfacere a cusăturii pentru a deschide butoniera. 

 

Memo • Pentru detalii, consultaţi "Reglarea lungimii 
cusăturii" (pagina 62). • Dacă materialul nu avansează (spre exemplu, 
dacă este prea gros), reduceţi densitatea 
cusăturii. 

Modificarea l ăţimii cus ăturii  

Reglaţi lăţimea cusăturii. 

 

 

(1) Perforator capse 

Notă 
• Când folosiţi perforatorul de capse, puneţi hârtie 

groasă sau un material de protecţie sub 
material înainte de a realize găuri în stofă. 

Memo 
Pentru detalii, consultaţi "Reglarea lăţimii 

cusăturii" (pagina 61). 
Înainte de coaserea butonierelor, verificaţi 
lungimea şi lăţimea cusăturii prin realizarea unei 
butoniere de probă pe o bucata de material. 

ATENŢIE 
 

La deschiderea butonierei cu instrumentul 
de desfacere a cusăturii, nu vă aşezaţi 
mâinile în calea de tăiere, în caz contrar se 
pot produce accidente dacă acest 
instrument alunecă. Nu folosiţi instrumentul 
de desfacere a cusăturii în alt mod decât 
cel prevăzut. 

 

 



� Coaserea butonierelor pe materiale elastice  

Cand coaseti butoniere pe materiale elastice sau cu 

ţesătură largă, utilizaţi fir buclat. 

Agăţaţi firul buclat pe o parte a picioru şului 
butonierei "A", indicat în figur ă. 

 

Se potrive şte în caneluri, şi apoi se leag ă uşor.  
 

 

Ataşaţi picioru şul pentru butonier ă "A"  

Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, 

consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" (pagina 
43). 

Selecta ţi cus ătura  sau   

Regla ţi lăţimea cus ăturii la grosimea firului 
buclat.  

Coborâ ţi pârghia picioru şului presor şi 
pentru butoniere, apoi porni ţi coaserea.  

Când termina ţi coaserea, trage ţi uşor firul 
buclat pentru a elimina orice joc. 

 

Folosi ţi un ac de cusut de mân ă pentru a 
trage firul buclat pe partea incorect ă a materialului, 
şi apoi lega ţi-l.  

 

Coaserea nasturilor  

Nasturii pot fi cusuţi cu maşina de cusut. Se pot monta nasturi 

cu două sau patru găuri. 

Măsura ţi distan ţa dintre g ăurile din nasturele 
care urmeaz ă să fie ata şat. 

 

Ridica ţi pârghia picioru şului presor, şi apoi 
glisa ţi pârghia de avans, situat ă la partea din spate a 
maşinii pe baz ă, la  (spre stânga, a şa cum se 
vede din spatele ma şinii).  

©   
(1) Pârghia de avans (aşa cum se vede din partea din 
spate a maşinii) 

� Transportoarele sunt coborâte.  

 Ataşaţi picioru şul de montare a nasturelui "M". 

 

• Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, 
consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" (pagina 43). 

Selecta ţi cus ătura  

• Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" (pagina 51). 

 

 
 

Notă 

• Deoarece capătul firului va fi legat pe mai târziu, nu 
setaţi maşina de cusut pentru tăierea programată a 
firului.



 
 

 
 

Regla ţi lăţimea cus ăturii astfel încât s ă fie 
aceeaşi cu distan ţa dintre g ăurile din nasture.  

Pune ţi nasturele în pozi ţia în care va fi cusut, 
apoi coborâ ţi pârghia picioru şului presor.  

 

 
(1) Nasture 

Nasturele este menţinut în această poziţie. 

Memo 
• Când ataşaţi nasturi cu patru găuri, mai întâi 

coaseţi două găuri cele mai apropiate de dvs. 
Apoi, glisaţi nasturele, astfel încât acul să treacă 
în cele două găuri în partea din spate a maşinii 
de cusut, şi apoi coaseţi-le în acelaşi mod. 

 

Începe ţi coaserea. Setaţi regulatorul vitezei de 
coasere spre stânga (aşa încât viteza să fie lentă). 

 

� Maşina de cusut se opreşte automat după 

realizarea cusăturilor de întărire. 

Notă 

• Nu apăsaţi   (butonul disp. de tăiere a firului) 

Trage ţi firul superior de la sfâr şitul cus ăturii pe 
partea incorect ă a materialului, iar apoi lega ţi-l cu 

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

 

 

 
Roti ţi roata de mân ă spre dvs. (în sens invers 
acelor de ceasornic) pentru a verifica dac ă acul 
merge correct în cele dou ă orificii ale nasturelui.  
Reglaţi  lăţimea cusăturii la distanţa dintre găurile 
nasturelui. 

 

 
Când a ţi terminat de ata şat nasturele, glisa ţi 
pârghia de avans la  (în partea dreapt ă 
văzută din spate a ma şinii) şi roti ţi roata de 
mână pentru a ridica transportoarele.  

Memo 
• Pârghia de avans este normal reglată pe partea 

dreaptă. 

 

ATENŢIE 

Cand coaseti, asigura ţi-vă că acul nu atinge 

nasturele, în caz contrar, acul se poate indoi 

sau rupe.  
 

 

 

 



Introducerea fermoarului 
Poate fi introdus fermoarul. 

Cusătură Model Aplicaţie  Lăţimea cusăturii 
[mm (inch)] 

Lungimea cusăturii 
[mm (inch)] 

Picioruş 
presor 

   Auto Manual Auto Manual  

Cusătura 
dreapta 
(poziţia centru 
a acului) 

 

Ataşarea fermoarelor 
Cusături ascunse şi pintucks 

3.5 
(1/8) 

0.0-7.0 
(0-1/4) 

2.5 
(3/32) 

0.2-5.0 
(1/64-3/16) 

I 

ATENŢIE 
Asigura ţi-vă că opri ţi sursa de alimentare înainte de a înlocui picioru şul presor. În caz 

contrar, se pot produce accidente dac ă  (Buton pornire /oprire) este ap ăsat accidental 
şi maşina de cusut porne şte. 

Există mai multe metode pentru introducerea fermoarelor. Procedurile pentru introducerea unui fermoar centrat şi a unui 
fermoar lateral sunt descrise mai jos. 

Introducerea unui fermoar 
centrat  

Cusătura este realizată pe ambele bucati de material 

imbinate. 

 3 Folosind cus ătura de îns ăilare, continua ţi să 
coase ţi spre marginea materialului.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1)   Partea corectă a materialului 
(2)  Coasere 
(3) Capătul deschiderii fermoarului 

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J".  

 

• Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului 
presor, consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" 

(pagina 43). 

Realiza ţi cusaturi drepte pana la deschiderea 
fermoarului.  
With the right sides of the fabric facing each 
other, sew reverse stitches after reaching the 
zipper opening. 

• Pentru detalii, consultaţi "Cusătură de bază" 
(pagina 82). 

 
 
 
 

 

© Cusătură de însăilare 
© Cusături pe dos 
© Partea incorectă a stofei 
© Capătul deschiderii fermoarului 

Deschide ţi rezerva de pe partea incorect ă 
a materialului.  

 

(1)   Partea incorectă a stofei 



 
Alinia ţi îmbinarea cu centrul fermoarului, 
apoi îns ăila ţi fermoarul. 

 

Selecta ţi cus ătura  

Pentru detalii, consultaţi "Selectarea 
cusăturii" (pagina 51). 

 

 
 

 

 
 

(1)   Partea incorectă a stofei  
(2)   Cusătură de însăilare   
(3) Fermoar 
Îndep ărta ţi aproximativ 5 cm (2 ţoli) de la 
capătul îns ăilării pe exterior. 

 

ATENŢIE 
 
Când folosi ţi picioru şul pentru fermoar "I", 
asigura ţi-vă că selecta ţi cus ătura dreapt ă 
(pozi ţia centru a acului), şi roti ţi încet roata 
de mân ă spre dvs. (invers acelor de 
ceasornic) pentru a verifica dac ă acul nu 
atinge picioru şul presor. În cazul în care se 
selecteaz ă o alt ă cusătur ă sau dac ă acul 
loveşte picioru şul presor, acul se poate 
indoi sau rupe.  

 

Cusătură de acoperire în jurul fermoarului. 
 

 

 
 

(1) Partea incorectă a stofei 
(2) Însăilarea fermoarului 
(3) Însăilare exterioară 
(4) 5 cm (2 ţoli) 

Ataşaţi suportul picioru şului presor de 
ştiftul din dreapta al picioru şului pentru 
fermoar "I". 

 
 

(1)   Ştift pe laterala dreaptă 
(2) Punct coborâre ac 

• Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului 
presor, consultaţi "Înlocuirea picioruşului 
presor" (pagina 43). 

 

 

 

(1) Cusătură 
(2) Partea corectă a stofei 
(3) Cusătură de însăilare 
(4) Capătul deschiderii fermoarului 

ATENŢIE 
Cand coaseti, asigura ţi-vă că acul nu atinge 
fermoarul, în caz contrar, acul se poate indoi 
sau rupe.  

Îndep ărta ţi cus ătura de îns ăilare.  

 

 



Introducerea unui fermoar lateral  

Cusătura este vizibilă doar pe o bucata de material. 

Utilizaţi acest tip de aplicaţie a fermoarului pentru 
deschideri laterale şi la spate. 

 

 
Deschide ţi rezerva de pe partea incorect ă 
a materialului.  

 

 
(1) Partea incorectă a stofei

 

 
 Apăsaţi rezerva, astfel încât partea dreapt ă 
(partea care nu va fi cusut ă) să aibă un surplus de 3 
mm (1 / 8 ţoli).  

 

©   Cusătură 
©   Partea corectă a materialului 
(3) Capătul deschiderii fermoarului 
 
 
 

 
Următoarea procedură va descrie cum să coaseţi pe 

partea stângă, aşa cum se arată în ilustraţie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J".  

 

 
 

 

©   Partea incorectă a stofei 
©   3 mm (1/8 inch) 

Alinia ţi din ţii fermoarului cu marginea presat ă a 
tesaturii cu un surplus de 3 mm (1 / 8 ţoli), şi 
apoi îns ăila ţi sau fixa ţi în ace de g ămălie 
fermoarul.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului 
presor, consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" 
(pagina 43). 

Realiza ţi cusaturi drepte pana la deschiderea 
fermoarului.  
Cu părţile bune ale materialului una în faţa 
celeilalte, realizaţi cusaturi pe dos după ce se 

ajunge la deschiderea fermoarului. 

• Pentru detalii, consultaţi "Cusătură de bază" 
(pagina 82). 

Folosind o cusatura de insailare, continua ţi 
coaserea pân ă la marginea materialului. 

 

(1)  Dinţii fermoarului    

(2) Cusătură de însăilare 

Ataşaţi suportul picioru şului presor la ştiftul 
drept al picioru şului pentru fermoar "I".  
În cazul în care cusătura va fi realizată pe partea 
dreaptă, ataşaţi suportul picioruşului presor la ştiftul 

stâng al picioruşului pentru fermoar. 

 
 

 
 

(1) Cusătură de însăilare 
(2) Cusături pe dos 
(3) Partea incorectă a stofei 
(4) Capătul deschiderii fermoarului 

(1)   Ştift pe laterala dreaptă (2) Punct coborâre ac 

Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, consultaţi 

"Înlocuirea picioruşului presor" (pagina 43). 

 



Selectaţi cusătura  

Pentru detalii, consultaţi "Selectarea 
cusăturii" (pagina 51). 

  

ATENŢIE 
 
Când folosiţi picioruşul pentru fermoar "I", 
asiguraţi-vă că selectaţi cusătura dreaptă 
(poziţia centru a acului), şi rotiţi încet roata de 
mână spre dvs. (invers acelor de ceasornic) 
pentru a verifica dacă acul nu atinge picioruşul 
presor. În cazul în care se selectează o altă 
cusătură sau dacă acul loveşte picioruşul 
presor, acul se poate indoi sau rupe. 

Coaseţi fermoarul de bucata de material cu 
un surplus de 3 mm (1 / 8 ţoli), pornind de la 
baza fermoarului. 

 
 

ATENŢIE 
Cand coaseti, asiguraţi-vă că acul nu atinge 
fermoarul, în caz contrar, acul se poate indoi sau 
rupe. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Când sunteţi la aproximativ 5 cm (2 ţoli) de 
capătul fermoarului, opriţi maşina de cusut cu 
acul coborât (în materialul textil), şi apoi ridicaţi 
parghia picioruşului presor. 

Deschideţi fermoarul şi continuaţi să coaseţi. 

 

 

Închideţi fermoarul, întoarceţi materialul, iar 
apoi însăilaţi cealalta parte a fermoarului de 
material. 

 
 
(1)   Cusătură de însăilare 

Ataşaţi suportul picioruşului presor la ştiftul 
stâng al picioruşului pentru fermoar "I". 
În cazul în care suportul picioruşului presor a 
fost ataşat la ştiftul din stânga în etapa Q, 
mutaţi-l la ştiftul din dreapta. 

 

 

 
(1)   Ac cu gămălie pe laterala stângă  
(2) Punct coborâre ac

 



Cusătură de acoperire în jurul fermoarului.  
Realizaţi cusăturile pe dos la capătul deschiderii 
fermoarului şi aliniaţi dinţii fermoarului cu laterala 
picioruşului presor. 

 
 

(1) Partea corectă a materialului 
(2) Capătul deschiderii fermoarului 
(3) Cusături pe dos 
(4) Începutul cusăturii 
(5) Cusătură de însăilare 

ATENŢIE 
 
Cand coaseti, asigura ţi-vă că acul nu atinge 
fermoarul, în caz contrar, acul se poate indoi sau 
rupe.  

 
 
 

 

 

Când sunte ţi la aproximativ 5 cm (2 ţoli) de 
capătul fermoarului, opri ţi maşina de cusut 
cu acul coborât (în materialul textil), şi apoi 
ridica ţi parghia picioru şului presor.  

Îndep ărta ţi cus ătura de îns ăilare, deschide ţi 
fermoarul, apoi continua ţi să coase ţi. 

 

 

 



Coaserea materialelor elastice şi a benzii elastice 
Materialele elastice pot fi cusute şi se poate ataşa o bandă elastică. 

 

Cusătură Model Aplicaţie Lăţimea cusăturii 
[mm (inch)] 

Lungimea cusăturii 
[mm (inch)] 

Picioruş 
presor 

   Auto Manual Auto Manual  

Cusătură 
elastică triplă 

 

Materiale elastice 0.0 
(0) 

0.0-7.0 
(0-1/4) 

2.5 
(3/32) 

1.5-4.0 
(1/16-3/16) 

Cusătură 
elastică 

 

Materiale elastice 1.0 
(1/16) 

1.0-3.0 
(1/16-1/8) 

2.5 
(3/32) 

1.0-4.0 
(1/16-3/16) 

Cusătură 
zigzag 2-
puncte  

Ataşarea elasticului 

Cusătură 
zigzag 3-
puncte  

Ataşarea elasticului 

5.0 
(3/16) 

1.5-7.0 
(1/16-1/4) 

Cusătură 
ataşare elastic 

 

Ataşarea elasticului pe ţesături 
elastice 

4.0 
(3/16) 

0.0-7.0 
(0-1/4) 

1.0 
(1/16) 

0.2-4.0 
(1/64-3/16) 

J 

 

Respectaţi măsurile de precauţie corespunzătoare atunci când efectuaţi fiecare dintre următoarele operaţiuni de coasere. 

ATENŢIE 
 
Asigura ţi-vă că opri ţi sursa de alimentare înainte de a înlocui picioru şul presor. În caz 
contrar, se pot produce accidente dac ă 0) (Buton pornire /oprire) este ap ăsat accidental şi 
maşina de cusut porne şte. 

Coaserea materialului elastic  

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J". 

  

 
Coase ţi materialul f ără a-l întinde  

 

 

 

Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, 
consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" (pagina 
43). 

Selecta ţi cus ătura  sau  

Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 

(pagina 51). 

 

 



Ataşarea elasticului  

Atunci când banda elastica este ataşată la manşetă sau 
talia unui articol de îmbrăcăminte, dimensiunile finale vor fi 
cele ale benzii elastice întinse. Prin urmare, este necesar 
să fie utilizată o lungime adecvată a benzii elastice. 

  Fixa ţi cu bolduri banda elastic ă pe partea 
incorect ă a materialului.  
Prindeţi în ace cu gămălie banda elastică de 
material în câteva puncte pentru a vă asigura că 

aceasta este uniform poziţionată pe material. 

 
(1) Bandă elastică  
(2)  Ac cu gămălie 

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J". 

 

 

 
Coase ţi banda elastica de tesatura în timp ce 
întinde ţi banda, astfel încât s ă aibă aceeaşi 
lungime ca materialul.  
În timp ce trageţi materialul textile în spatele 
piciorusului presor cu mâna stângă, trageţi tesatura 
la ştiftul cel mai apropiat de piciorusul presor cu 
mana dreapta. 

 

 

 
 
 

• Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului 
presor, consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" 
(pagina 43). 

Selecta ţi o cus ătură. 
• Pentru detalii, consultaţi "Selectarea 

cusăturii" (pagina 51). 
 

 

ATENŢIE 

Cand coaseti, asiguraţi-vă că acul nu 
atinge niciun ac cu gămălie, în caz 
contrar, acul se poate indoi sau rupe. 

 

 

 



Coaserea aplica ţiilor, îmbinare patchwork şi matlasare 

The stitches that can be used for sewing appliques, patchwork and quilts are described below. 

 

Cusătură Model Aplicaţii Lăţimea cusăturii 
[mm (inch)] 

Lungimea cusăturii 
[mm (inch)] 

Picioruş 
presor 

   Auto Manual Auto Manual  

Cusătură 
zigzag 

Ataşare desene aplicate 
(cusătură de referinţă centru / 

pe dos) 

 
 

Matlasare desene aplicate, cu 
mişcare liberă, cusătură netedă 

0.0-7.0 
(0-1/4) 

 

1.4 
(1/16) 

0.0-4.0 
(0-3/16) 

Coasere 
desen 
aplicat  

Ataşarea desenelor aplicate 

3.5 
(1/8) 

2.5-7.0 
(3/32-1/4) 

2.5 
(3/32) 

1.6-4.0 
(1/16-3/16) 

 
 

Ataşare desene aplicate şi 
unire 

1.5 
(1/16) 

0.5-3.5 
(1/32-1/8) 

1.8 
(1/16) 

1.0-4.0 
(1/16-3/16) 

 

Cusătură dreaptă de unire (cu 
rezervă de 6.5 mm (1/4 ţoli) de 

la marginea dreaptă a 
picioruşului presor) 

5.5 
(3/16) Cusătură 

dreaptă de 
unire  

 

Cusătură dreaptă de unire (cu 
rezervă de 6.5 mm (1/4 ţoli) de 

la marginea stângă a 
picioruşului presor) 

1.5 
(1/16) 

2.0 
(1/16) 

0.2-5.0 
(1/64-3/16) 

 

4.0 
(3/16) 

0.0-7.0 
(0-1/4) 

1.2 
(1/16) 

0.2-4.0 
(1/64-3/16) 

2.5-7.0 
(3/32-1/4) 

2.5 
(3/32) 

1.0-4.0 
(1/16-3/16) 

Cusătură de 
îmbinare 

 

Cusătură patchwork 
5.0 

(3/16) 1.2 
(1/16) 

0.2-4.0 
(1/64-3/16) 

Matlasare 
care imită 

matlasarea  

Cusătură dreaptă matlasată 
care pare realizată de mână 

0.0 
(0) 

0.0-7.0 
(0-1/4) 2.5 

(3/32) 

Punctare 
matlasare  

 

Punctare 7.0 
(1/4) 

1.0-7.0 
(1/16-1/4) 

1.6 
(1/16) 

1.0-4.0 
(1/16-3/16) 

J 

 

Memo  
Modelele care prezintă un "Q" pe LCD sunt pentru matlasare şi cele care prezintă "P" sunt pentru unire. 

ATENŢIE 
Asigura ţi-vă că opri ţi sursa de alimentare înainte de a înlocui picioru şul presor. În caz 
contrar, se pot produce accidente dac ă  (Buton pornire /oprire) este ap ăsat accidental 
şi maşina de cusut porne şte. 



Coaserea aplica ţiilor  

Tăiaţi desenul aplicat, l ăsând o rezerv ă 
între 3 şi 5 mm (1/8 şi 3/ 16 ţoli). 

 

 

Selecta ţi o cus ătură. 

Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51). 

 

 

 
 

(1)   Rezervă 

Pune ţi un model realizat din hârtie 
groas ă sau stabilizator pe partea din spate 
a aplicatiei, şi apoi plia ţi peste rezerv ă 
folosind un fier de c ălcat. 

 

Întoarce ţi materialul, si apoi îns ăila ţi 
sau lipi ţi pe materialul de care va fi ata şat. 

 

 
 

Roti ţi roata de mân ă spre dumneavoastr ă 
(în sens opus acelor de ceasornic), şi apoi 
începe ţi să coase ţi în jurul marginii 
aplicatiei, asigurându-v ă că acul cade în 
afara aplica ţiei. 

 

 

 
 

(1)   Cusătură de însăilare   

Ataşaţi picioruşul în zigzag "J". 

 

Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului 
presor, consultaţi "Înlocuirea picioruşului 
presor" (pagina 43). 

Atunci când coaseţi în jurul colţurilor, opriţi 
maşina cu acul în materialul textil în afara 
aplicatiei, ridicaţi parghia picioruşului presor, 
şi apoi întoarceţi, materialul cum este 
necesar pentru a schimba direcţia de cusut. 

 



Cusătur ă de îmbinare patchwork 
(crazy quilt)  

 Selecta ţi cus ătura  sau . 

Pentru detalii, consultaţi "Selectarea 
cusăturii" (pagina 51). 

 

 

Îndoi ţi marginea buc ăţii de material de sus şi 
pune ţi-o peste bucata de jos.  

Coase ţi dou ă buc ăţi de material împreun ă, 
astfel încât modelul s ă se întind ă peste 
ambele bucati.  

 

 

Memo 
Cusătura de îmbinare dreaptă arată un "P" pe 
LCD. 

Coaseti cu laterala picioru şului presor aliniat ă 
cu marginea materialului.  

■ Pentru o rezerv ă pe partea dreapt ă 
Aliniaţi partea dreaptă a picioruşului presor cu 
marginea materialului şi coaseţi folosind cusătura 

 
 

 

 

Legarea firelor  

Unirea princ oasere a două bucăţi de materiale se numeşte 
"legarea firelor". Bucăţile de material trebuie să fie tăiate cu 
o rezervă de 6.5 mm (1/4 ţoli). Realizaţi o cusătură dreaptă 
de legare a firelor de 6.5 mm (1/4 ţoli) de pe partea dreaptă 
sau stângă a picioruşului presor. 

Însăila ţi sau prinde ţi în ace de g ămălie de-a lungul 
rezervei materialului pe care dori ţi să-l uni ţi. 

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J".  

©   6,5 mm (1/4 ţoli) 

■ Pentru o rezerv ă pe partea stâng ă 
Aliniaţi partea stângă a picioruşului presor cu 
marginea materialului şi coaseţi folosind cusătura 

 

 

(1) 6,5 mm (1/4 ţoli) 
 

Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, 
consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" (pagina 

43). 

Memo 
Pentru a modifica lăţimea rezervei (pozitia 
acului), consultaţi "Schimbarea poziţiei acului" 
(pagina 83). 

Coaserea aplicaţiilor, îmbinare patchwork şi 
brodarea 

 

 

 

 



Matlasare  

Vătuirea intercalată intre straturile de sus şi de jos din 
tesatura se numeşte "matlasare". Matlasările pot fi cu 
usurinta realizate folosind piciorusul de deplasare 
opţional şi ghidajul de matlasare. 

Coborâ ţi pârghia picioru şului presor, introduce ţi 
şurubul suportului picioru şului presor, şi apoi 
strânge ţi cu şurubelni ţa. 

 
(1)   Şurub suport picioruş presor 

Picioruşul de deplasare este ataşat. 

 

Notă 

• Puneţi aţa în ac manual atunci când utilizaţi 
picioruşul de deplasare, sau atasati picioruşului 
numai după punerea aţei în ac cu ajutorul disp. 
de tragere a firului pe ac. 

• Când coaseţi cu picioruşul de deplasare, lucraţi 
la o viteză între lent şi mediu. 

• La matlasare, folosiţi un ac 90/14 pentru maşina 
de cusut casnică. 

• Picioruşul de deplasare poate fi folosit numai la 
modele cu custăură dreaptă sau zigzag. 
Cusăturile pe dos nu pot fi realizate cu acest 
picioruş. Selectaţi numai modele de cusături 
drepte sau zigzag cu cusături de întărire. Pentru 
detalii, consultaţi ‚Graficul de reglare a cusăturii" 
(pagina 72). 

 Însăila ţi materialul care trebuie matlasat.  

 Îndep ărta ţi picioru şul presor şi suportul 
picioru şului presor.  

• Pentru detalii, consultaţi "Scoaterea şi ataşaţi 
picioruşul presor" (pagina 45). 

 Agăţaţi furca de conectare a piciorului de  deplasare  
pe şurubul de fixare a acului.  

ATENŢIE 

Asiguraţi-vă că strângeţi bine şurubul cu 
şurubelniţa, în caz contrar, acul poate 
atinge picioruşul presor, determinând 
îndoirea sau ruperea acestuia. 
Înainte de a începe coaserea, rotiţi încet 
roata de mână spre dvs. (în sens invers 
acelor de ceasornic) şi verificaţi dacă acul 
nu atinge picioruşul presor. În cazul în 
care acul opreşte picioruşul, acul se poate 
indoi sau rupe. 

Selecta ţi o cus ătură. 

Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 

(pagina 51). 

Puneti o mana pe fiecare parte a piciorusului 
presor, şi apoi ghida ţi uniform materialul în 
timp ce coase ţi. 

 

(1) Conectare furcă 
(2) Şurub de prindere a acului 

Picioruş de deplasare Ghidaj matlasare 

 

 



■   Utilizarea ghidajului de matlasare op ţional  

Utilizaţi ghidajul de matlasare pentru a realiza 
cusaturi paralele care sunt egal distanţate. 

 

Introduce ţi tija ghidajului de matlasare în 
orificiul din partea din spate a picioru şului 
presor sau suportul picioru şului presor.  

Picioruş de deplasare 

 

 

Regla ţi tija ghidajului de matlasare a şa încât 
acesta s ă se alinieze cu îmbinarea care a 
fost deja cusut ă. 

 

 

Suport picioruş presor 



Matlasare cu mi şcare liber ă 

La matlasarea cu mişcare liberă, cob orâţi 
transportoarele (utilizând maneta de avans) aşa încât 
materialul să poată fi mişcat liber în orice direcţie. 
La matlasarea cu mişcare liberă, folosiţi următoarele 
instrucţiuni de la picioruşul de matlasare cu vârf deschis 
opţional "O" (SA187, F061). 

Ţine ţi picioru şului presor "O" în loc cu mâna 
dreapt ă, şi apoi strânge ţi şurubul suportului 
picioru şului cu şurubelni ţa în mâna stâng ă. 

 
(1) Şurub suport picioruş presor 

 
ATENŢIE 
Asiguraţi-vă că strângeţi bine şurubul cu 
şurubelniţa. În caz contrar, acul poate 
atinge piciorusul presor, şi se poate indoi 
sau rupe. 

ATENŢIE 
Asiguraţi-vă că folosiţi picioruşul de 
matlasare cu vârf deschis opţional "O" la 
matlasarea cu mişcare liberă. Dacă se 
utilizează picioruşul de matlasare (SA129, 
F005N), instrumentul de tragere a firului în 
ac se poate deteriora. 

Îndep ărta ţi picioru şul presor şi suportul 
picioru şului presor.  

Consultaţi "Scoaterea şi ataşaţi picioruşul presor" 

(pagina 45). 

Ataşaţi picioru şul de matlasare cu mi şcare 
liber ă "O" pozi ţionând ştiftul acestui picioru ş 
deasupra şurubului de fixare a acului şi aliniind 
partea stâng ă inferioar ă a picioru şului de 
matlasare şi bara presoare.  

 
(1)    Ştift 
(2) Şurub de prindere a acului 
(3) Bara presoare 

Notă 
• Asiguraţi-vă că picioruşul de matlasare nu 

este instabil. 

 

  Glisa ţi pârghia de avans, situat ă în partea din 
spate a ma şinii pe baz ă, la  (spre stânga, 
aşa cum se vede din spatele ma şinii).  

 
©   Pârghia de avans (aşa cum se vede din partea din 

spate a maşinii) 
Transportoarele sunt coborâte. 

Porni ţi maşina de cusut şi apoi selecta ţi o 

cus ătură  sau  

Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51). 

Utiliza ţi ambele mâini pentru a întinde materialul, 
şi apoi muta ţi materialul într-un ritm constant, 
pentru a realiza cusaturi uniforme cu lungime de 
aproximativ 2.0-2.5mm (aprox. 1 / 16 - 3 / 32 ţoli).  
Cusături de întărire sunt realizate la începutul 
şi sfârşitul cusăturii. 

 
(1)   Cusătură 

Când a ţi terminat coaserea, glisa ţi pârghia de 

avans la  (spre partea dreapt ă văzută din 
spatele ma şinii) şi roti ţi roata de mân ă pentru a 
ridica transportoarele.  

Memo 
• Pârghia de avans este normal reglată pe partea 

dreaptă. 

 

 



Cusătur ă netedă folosind 
regulatorul de vitez ă de 
cusut  

Cusătura decorativă poate fi realizată prin schimbarea 
lăţimii unei cusături netede. Dacă maşina de cusut este 
reglată aşa încât lăţimea cusăturii să poată fi reglată 
folosind regulatorul vitezei de coasere, lăţimea cusăturii 
poate fi reglată rapid şi uşor. În acest caz, viteza de 
coasere este reglată cu pedala. 

 

Conecta ţi pedala  

• Pentru detalii, consultaţi "Folosirea pedalei" 

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J". 

 

Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, 
consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" (pagina 
43). 

Porni ţi maşina de cusut, şi apăsaţi  (tasta 
setări) pe panoul de operare. 

 
 

Apare ecranul cu setări.  
Apăsaţi "ON" pentru setarea l ăţimii cus ăturii. 

 

Maşina este acum setată astfel încât lăţimea 
cusăturii poate fi controlată cu regulatorul vitezei de 
coasere. 

Memo 

Dacă setarea lăţimii cusăturii este la "ON",  pt 
lăţimea cusăturii se va schimba la pictograma regulator 

viteză de coasere  

Apăsaţi  (Tasta înapoi). 

 

� Ecranul iniţial apare din nou.  

Selecta ţi o cus ătură. 
 

 

 

 

Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51). 

În timpul coaserii, glisa ţi regulatorul 
vitezei de coasere pentru a regla 
lăţimea cus ăturii.  
Glisaţi regulatorul spre stânga pentru a îngusta 
lăţimea. Glisaţi regulatorul spre dreapta pentru a 
mări lăţimea. 
 

 
 

Îngustare   Lăţire 

 
 Reglaţi viteza de coasere cu pedala. 

Memo 

• Când pedala este conectată,  
(Butonul start/stop) nu poate fi folosit 
pentru pornirea coaserii. 

Când a ţi încheiat coaserea, readuce ţi setarea 
lăţimii cus ăturii la "OFF".  

Memo 
• Deşi rezultatul cusăturii diferă în funcţie de 
tipul de material şi de grosimea firului folosit, pentru 
rezultate mai bune, reglaţi lungimea cusăturii intre 

0.3 şi 0.5 mm (1 / 64 şi 1 / 32 ţoli). 
 

 



Cusătur ă de înt ărire 
Consolidarea punctelor care vor fi supuse tensiunii, cum ar fi găuri de mânecă, lungimea cracului la pantalon şi colţurile 
buzunarelor 

 
Cusătură Model Aplicaţii  Lăţimea 

cusăturii 
[mm (inch)] 

Lungimea 
cusăturii 
[mm (inch)] 

   Auto Manual Auto Manual 

Picioruş 
presor 

Cusătură 
elastică triplă 

 

Consolidarea îmbinărilor manşetelor şi 
pe lungimea cracului de pantalon 

0.0 
(0) 

0.0-7.0 
(0-1/4) 

2.5 
(3/32) 

1.5-4.0 
(1/16-3/16) 

J 

Cusătură de 
întărire bartack 

 

Consolidarea capetelor deschiderilor, 
cum ar fi colturile de buzunare 

2.0 
(1/16) 

1.0-3.0 
(1/16-1/8) 

0.4 
(1/64) 

0.3-1.0 
(1/64-1/16) 

A 

Cusătură de 
stopare 

 

Stopare materiale cu greutate medie 7.0 
(1/4) 

2.5-7.0 
(3/32-1/4) 

2.0 
(1/16) 

0.4-2.5 
(1/64-3/32) 

A 

Cusătură de 
stopare 

 

Stopare materiale groase 7.0 
(1/4) 

2.5-7.0 
(3/32-1/4) 

2.0 
(1/16) 

0.4-2.5 
(1/64-3/32) 

A 

 

ATENŢIE 
Asigura ţi-vă că opri ţi sursa de alimentare înainte de a înlocui picioru şul presor. În caz 
contrar, se pot produce accidente dac ă  (Buton pornire /oprire) este ap ăsat accidental şi 
maşina de cusut porne şte. 

 
Cusătur ă elastic ă tripl ă 

Folosiţi cusătura triplă pentru a întări manşetele şi cracul 
pantalonului 

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J".  

 

Cusătur ă de întărire bartack  

Cusăturile bar lack sunt folosite pentru consolidarea 
punctelor supuse tensiunii, cum ar fi colţurile de buzunar şi 
deschiderile. Ca un exemplu, procedura pentru coaserea 
întăriturilor la colturi de buzunar este descrisă mai jos. 

 

• Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" (pagina 43). 

Selecta ţi cus ătura . 

• Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" (pagina 51). 
 
 
 
 
 
  

 
Începe ţi coaserea.  

Pentru detalii, consultaţi "Pornirea coaserii" 
(pagina 55). 

 

 



Determina ţi lungimea dorit ă a cus ăturii de 
întărire.  
Setaţi placa de ghidaj a nasturilor pe picioruşul 
pentru butoniere ‘A’ la lungimea dorită. (Distanţa 
dintre semnele de pe scala picioruşului presor este 
5 mm (3/16 ţoli).) 

 
 

(1) Scala picioruşului presor  
(2) Lungimea cusăturii de întărire  
(3)   5 mm (3/16 ţoli) 

Memo 
• Se poate realize o cusătură de întărire cu lungime 

maxima de aproximativ 28 mm (1-1/8 inches). 

Ataşaţi picioru şul pentru butonier ă "A"  

• Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, consultaţi 

"Înlocuirea picioruşului presor" (pagina 43). 
 
• Treceţi firul superior in jos prin gaura din picioruşul 

presor. 

 

Notă 
Când coborâţi picioruşul presor, nu împingeţi în partea 
din faţă a piciorului presor, în caz contrar, întăritura nu 
va fi cusută cu dimensiunea corectă. 

 
 

 

Selecta ţi cus ătura . 

Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51). 

 

(1)   Nu reduceţi decalajul. 

 

 

Pozi ţiona ţi tesatura, astfel încât deschiderea 
buzunarului s ă fie spre dvs., si apoi coborati 
parghia picioru şului presor astfel încât acul s ă 
cadă la 2 mm (1 / 16 inch) în fa ţa deschiderii 
buzunarului. 

 

 
Trage ţi în jos pârghia butonierei, cât mai 
mult posibil.  

 

(1) pârghie butonieră 

Pârghia pentru butoniere este poziţionată în 
spatele consolei pe picioruşul butonierei. 

 

©   2mm (1/16 ţoli) 
(1) pârghie butonieră (2) Consolă 

 

 

 

 

 



Ţine ţi uşor cap ătul firului superior în mâna 
stâng ă, iar apoi incepeti sa coaseti.  

  

După ce s-a finalizat coaserea, maşina coase 
automat cusăturile de întărire, apoi se opreşte. 

Apăsaţi o dat ă  (Buton disp. de t ăiere fire).  

o  

©    

 

 

 

 

 

(1) Buton disp. de tăiere fire  

(2) Firele sunt tăiate şi acul se ridică. 

Ridica ţi pârghia picioru şului presor, şi apoi 
scoate ţi materialul.  

Memo 
Dacă este setată tăierea programată a firului, 
masina de cusut va realiza cusătura de întărire, 
şi apoi taie firul în mod automat la sfârşitul 
coaserii. Consultaţi "Tăierea automată a firului" 
(pagina 65). 
Când tăiaţi firele cu ajutorul disp. de tăiere a 
firelor pe partea laterală a maşinii sau cu 
foarfeca, apăsaţi mai întâi o dată (+) (butonul 
poziţiei acului), pentru a ridica acul, apoi ridicaţi 
parghia picioruşului presor şi trageţi materialul 
pe partea stângă a maşină, şi apoi tăiaţi firele. 
Consultaţi "Folosirea disp. de tăiere a firelor" 
(pagina 60). 

 
Ridica ţi pârghia pentru butoniere în 
pozi ţia ini ţială. 

 

 
Memo 

Dacă materialul nu avansează, spre 
exemplu, pentru că este prea gros, măriţi 
lungimea cusăturii. Pentru detalii, consultaţi 
"Reglarea lungimii cusăturii" (pagina 62). 

 



Stopare  

Tesatura care s-a destrămat poate fi stopată. Stoparea se realizează după cum urmează.  

 

 

 

(1)   Cusătură de întărire 

Determina ţi lungimea dorit ă a stop ării.  
Setaţi placa de ghidaj a nasturilor pe picioruşul 
pentru butoniere ‘A’ la lungimea dorită. (Distanţa 
dintre semnele de pe scala picioruşului presor este 
5 mm (3/16 ţoli).) 

 

 

 

(1) Scala picioruşului presor 
(2) Lungimea stopării 
(3) 5 mm (3/16 inch) 
(4) 7 mm (1/4 inch) 

 

Selecta ţi cus ătura   

 
Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 

Pozi ţiona ţi materialul textil astfel încât acul s ă 
fie cu 2 mm (1/16 inch), în fa ţa zonei care 
urmează să fie stopat ă, iar apoi a coborâ ţi  
pârghia piciorusului presor.  

 

Memo 
Se poate realiza o cusătură de întărire cu 
lungime maxima de aproximativ 28 mm (1-1/8 
inches). 

(1)   Destrămare 
(2)  2 mm (1/16 inch) 

• Treceţi firul superior in jos prin gaura din picioruşul 
presor. 

 

 

 
 
Ataşaţi picioru şul pentru butoniere "A"  

Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, 

consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" (pagina 
43). 

 



Memo 
Când coborâţi picioruşul presor, nu împingeţi în 
partea din faţă a piciorului presor, în caz contrar, 
stoparea nu va fi realizată la dimensiunea 
corectă. 

  

(1)   Nu reduceţi decalajul. 

Trage ţi în jos pârghia butonierei, cât mai 
mult posibil.  

 
(1) pârghie butonieră 

Pârghia pentru butoniere este poziţionată în spatele 
consolei pe picioruşul butonierei. 

 

 

 

După ce s-a finalizat coaserea, maşina coase 

automat cusăturile de întărire, apoi se opreşte. 

Apăsaţi o dat ă  (Buton disp. de t ăiere fire).  

 

 
©   Buton disp. de tăiere fire 

Firele sunt tăiate şi acul se ridică. 

Ridica ţi pârghia picioru şului presor, şi apoi 
scoate ţi materialul.  

Memo 
Dacă este setată tăierea programată a firului, 
masina de cusut va coase cusătură de întărire, 
şi apoi taie firul în mod automat la sfârşitul 
coaserii. Consultaţi "Tăierea automată a firului" 
(pagina 65). 
Când tăiaţi firele cu ajutorul disp. de tăiere a 
firelor pe partea laterală a maşinii sau cu 
foarfeca, apăsaţi mai întâi o dată (+) (butonul 
poziţiei acului), pentru a ridica acul, apoi ridicaţi 
parghia picioruşului presor şi trageţi materialul 
pe partea stângă a maşină, şi apoi tăiaţi firele. 
Consultaţi "Folosirea disp. de tăiere a firelor" 
(pagina 60). 

   Ridica ţi pârghia pentru butoniere în pozi ţia 
ini ţială. 

Memo 
Dacă materialul nu avansează, spre exemplu, 
pentru că este prea gros, măriţi lungimea 

cusăturii. Pentru detalii, consultaţi "Reglarea 
lungimii cusăturii" (pagina 62). 

 

(1) pârghie butonieră  
(2) Consolă 

Ţine ţi uşor cap ătul firului superior în mâna 
stâng ă, iar apoi incepeti sa coaseti.  

 

 



Coaserea capselor 
Pot fi cusute capse, cum ar fi cele de pe curele. Sunt posibile trei dimensiuni d ecapse: 7 mm, 6 mm şi 5 mm (64 şi 3/16 ţoli) 

Cusătură Model Aplicaţie Lăţimea cusăturii 
[mm (inch)] 

Lungimea cusăturii 
[mm (inch)] 

   Auto Manual Auto Manual 

Picioruş 
presor 

Coaserea 
capselor  

Coaserea capselor, spre 
exemplu, pe curele 

7.0 
(1/4) 

7.0, 6.0 or 
5.0 

(1/4, 15/64 
or 3/16) 

7.0 
(1/4) 

7.0, 6.0 or 
5.0 

(1/4, 15/64 
or 3/16) 

N 

ATENŢIE 
Asigura ţi-vă că opri ţi sursa de alimentare înainte de a înlocui picioru şul presor. În caz 
contrar, se pot produce accidente dac ă  (Buton pornire /oprire) este ap ăsat accidental şi 
maşina de cusut porne şte. 

Ataşaţi picioru şul pentru monograme "N" 

 
 Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului 
presor, consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" 
(pagina 43). 

 
Coborâ ţi acul în material la începutul coaserii, 
apoi coborâ ţi pârghia picioru şului presor. 

 
 

  

Selecta ţi cus ătura . 

• Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51). 

 

 
 
 
 

 

 

 

Începe ţi coaserea.  

După ce s-a finalizat coaserea, maşina coase 

automat cusăturile de întărire, apoi se opreşte. 

Folosi ţi perforatorul de capse pentru a face 
o gaur ă în centrul capsei.  
Când folosiţi perforatorul de capse, puneţi hârtie 
groasă sau un material de protecţie sub material 

înainte de a realiza găuri în stofă. 
 

Regla ţi lăţimea cus ăturii sau lungimea 
cus ăturii pentru a selecta dimensiunea 
dorit ă a capsei.  

• Pentru detalii, consultaţi "Reglarea lăţimii 
cusăturii" (pagina 61) şi ‚Reglarea lungimii 
cusăturii’ (pagina 62). 

 
 

 
 

Memo  
Dacă se foloseşte un fir subţire, cusătură poate fi 

prea deschisă. În acest caz, coaseţi capsa de 
două ori înainte de îndepărtarea materialului, 

una peste cealaltă. 

 

 

 



Cusături decorative 
Cusaturile utile conţin următoarele cusături decorative. 

 

Cusătură Model Aplicaţii Lăţimea cusăturii 
[mm (inch)] 

Lungimea cusăturii 
[mm (inch)] 

   Auto Manual Auto Manual 

Picioruş 
presor 

 

0.0-7.0 
(0-1/4) 

J 
Cusătură tip 

fagoting 

Coaserea a doua bucati de 
material împreună peste o 

îmbinare deschisă 

5.0 
(3/16

) 
 

2.5-7.0 
(3/25-1/4) 

2.5 
(3/32) 

1.0-4.0 
(1/16-3/16) 

 J 

 

4.0 
(3/16) 

0.0-7.0 
(0-1/4) 

1.2 
(1/16) 

0.2-4.0 
(1/64-3/16) 

J 

 

2.5-7.0 
(3/32-1/4) 

2.5 
(3/32) 

1.0-4.0 
(1/16-3/16) 

J 
Cusătură de 

îmbinare 
 

 

Cusături decorative de unire 
 5.0 

(3/16) 
 1.2 

(1/16) 
J 

Cusătură în 
formă de 
scoică  

Cusături în formă de scoică pe 
gulere şi curbe 

4.0 
(3/16) 

2.5 
(3/32) 

 
0.2-4.0 

(1/64-3/16) 
 J 

1.6 
(1/16) 

J 

 

 
 
 
 

0.0-7.0 
(0-1/4) 

 

J 
Cusătură 
nervuri 

 

 

Încreţire materiale pentru 
adăugare de textură şi 

elasticitate 
 

2.5-7.0 
(3/25-1/4) 

 
2.5 

(3/32) 
 

 
 
 

1.0-4.0 
(1/16-3/16) 

J 

Cusătură 
netedă 
feston  

Cusătură feston 

 
 
 

5.0 
(3/16) 

 

(3/25-1/4) 0.5 
(1/32) 

0.1-1.0 
(1/64-3/16) 

N 

 

3.5 
(1/8) 

2.5 
(3/32) 

1.6-4.0 
(1/16-3/16) 

N Cusătură tip lanţ, tivuire 
decorativă, cusătură heirloom, 

etc. 
 

6.0 
(15/64) 

3.0 
(1/8) 

N 

 

3.5 
(1/8) 

N 

 

4.0 
(3/16) 

N 

2.5 
(3/32) 

N 

 

 
 
 
 

Tivuire decorativă şi cusătură 
heirloom pe materiale subţiri, 
medii şi cu ţesătură simplă 

 2.0 
(1/16) 

N 

Cusătură 
decorativă 

 

 

Tivuire decorativă, aplicare a 
fundei, cusătură heirloom, etc. 

 
 
 
 
 

5.0 
(3/16) 

 

1.5-7.0 
(1/16-1/4) 

 

3.0 
(1/8) 

1.5-4.0 
(1/16-3/16) 

N 

 



Cusătură Model Aplicaţii Lăţimea cusăturii 
[mm (inch)] 

Lungimea cusăturii 
[mm (inch)] 

   Auto Manual Auto Manual 

Picioruş 
presor 

 

Cusătură heirloom, etc. 6.0 
(15/64) 

Cusătură heirloom, etc. 5.0 
(3/16) 

1.5-7.0 
(1/16-1/4) 

1.6 
(1/16) 

1.0-4.0 
(1/16-3/16) N 

 

3.0 
(1/8) 

2.0-4.0 
(1/16-3/16) 

 

4.0 
(3/16) 2.5 

(3/32) 

 

5.5 
(7/32) 

0.0-7.0 
(0-1/4) 

1.6 
(1/16) 

1.0-4.0 
(1/16-3/16) 

J 

Cusătură 
decorativă 

 

Cusătură decorativă 

5.0 
(3/16) 

1.5-7.0 
(1/16-1/4) 

1.0 
(1/16) 

0.2-4.0 
(1/64-3/16) N 

ATENŢIE 
Asigura ţi-vă că opri ţi sursa de alimentare înainte de a înlocui picioru şul presor. În caz 

contrar, se pot produce accidente dac ă  (Buton pornire /oprire) este ap ăsat accidental 
şi maşina de cusut porne şte. 

Cusătur ă tip fagoting  

Coaserea peste o îmbinare deschisă se numeşte cusătură 
decorativă "fagoting". Este folosită la bluze şi haine pentru 

copii. Cusătura este cu atât mai decorativă cu cât se 
foloseşte un fir mai gros. 

Folosi ţi un fier de c ălcat pentru a plia dou ă 
buc ăţi de material de-a lungul cus ăturilor.  

Însăila ţi cele dou ă buc ăţi de material, separate 
de aproximativ 4 mm (3/16 inch), pe hârtie 
sub ţire sau o pelicul ă de stabilizator solubil în 
apă. 

• Dacă trageţi o linie în mijlocul hârtiei subţiri sau 

stabilizatorului solubil în apă, coaserea este mai 
uşoară. 

 

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J". 

 

 
• Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului 

presor, consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" 
(pagina 43). 

Selecta ţi cus ătura . 
• Pentru detalii, consultaţi "Selectarea 

cusăturii" (pagina 51). 
 

 

(1) Hârtie subţire sau stabilizator solubil în apă 
(2) Cusătură de însăilare 
(3) 4 mm (3/1 6 inch) 

Setaţi lăţimea cus ăturii la 7.0 mm (1/4 inch).  

• Pentru detalii, consultaţi "Reglarea lăţimii 

cusăturii" (pagina 61). 



Coaseti cu centrul piciorusului aliniat de-a 
lungul centrului celor dou ă buc ăţi de material.  

  

Cusătur ă feston  

Modelul ondulate repetat care arata ca scoicile se numeşte 
"cusătură feston". Aceasta este utilizată pe gulere de bluze 
şi pentru a decora marginile. 

Ataşaţi picioru şul pentru monograme "N"  

 

 
După ce aţi terminat de cusut, îndep ărta ţi 
hârtia.  • Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului 

presor, consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" 
(pagina 43). 

Selecta ţi cus ătura . 

• Pentru detalii, consultaţi "Selectarea 
cusăturii" (pagina 51). 

 

 

 

 

 
 

 
Coase ţi de-a lungul materialului, asigurându-v ă 
că realiza ţi coaserea pe marginea materialului.  

  

 

 

Memo 
Pentru rezultate mai bune, aplicaţi spray cu 
amidon pe material si apasati cu un fier de călcat 
fierbinte înainte de a coase. 

 
Tăiaţi de-a lungul cus ăturilor.  

 

 

 
 
 
 
 
Aveţi grijă să nu tăiaţi cusăturile. 

 

 



Cusături nervuri  

Cusătura decorativă realizată prin coasere sau 
brodare peste încreţituri se numeşte "smocking". Este 
folosită pentru a decora partea frontală a bluzelor sau 
mansete. Cusătura smocking dă un plus de textură şi 
elasticitate materialului. 

 

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J". 

  

Selecta ţi cus ătura . 
Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51).  

 

Coase ţi între cus ături drepte  

 

 

• Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului 
presor, consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" 

(pagina 43). 

Selecta ţi cus ătura dreapt ă, şi apoi ajusta ţi 
lungimea cus ăturii la 4. 0 mm (3 / 16 inch) şi 
slăbi ţi tensiunea firului.  

• Trageţi în sus firul bobinei Pentru detalii consultaţi 
"Când trageţi în sus, poate fi necesară înfilarea 
bobinei" (pagina 29). 

• Pentru detalii, consultaţi "Reglarea lungimii 
cusăturii" (pagina 62) şi ‚Reglarea întinderii firului’ 
(pagina 62). 

Realiza ţi cus ături paralele la intervale de 1 cm 
(3/8 ţoli).  

 

Scoate ţi firele pentru cus ături drepte. 

 
 

 

 

©   1cm (3/8 ţoli) 
La sfârşitul cusăturii, firul este tras în afară 
aproximativ 5 cm (2 ţoli). 

Notă 
• Nu folosiţi cusătură pe dos /de întărire sau 

Tăierea aţei. 

Trage ţi firele bobinei pentru a realiza încre ţituri. 
Neteziţi încreţiturile călcându-le cu fierul. 

 



Cusături în form ă de scoic ă 

Încreţiturile care arată ca scoicile sunt denumite "cute 
formă de scoică". Ele sunt folosite pentru a decora 
ornamente, partea din fata a bluzelor sau manşete 
realizate din materiale subţiri. 

    Îndoi ţi materialul textil de-a lungul înclina ţiei 
/bie. 

 

Desface ţi tesatura, şi apoi c ălca ţi cutele 
într-o parte. 

 
 

 
 

 
 
 

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J".  
 

 
 
 

• Pentru detalii, consultaţi "Înlocuirea 
picioruşului presor" (pagina 43). 

Selecta ţi cus ătura , şi cre şteţi apoi 
tensiunea firului. " 

• Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51) şi ‚Reglarea întinderii firului’ (pagina 
62). 

 

   Coase ţi asigurându-v ă că acul cade u şor 
lâng ă marginea materialului.  

 
 

(1)   Punct coborâre ac 



Îmbinare Cusătur ă de îmbinare 
heirloom  

 

Cusături decorative de îmbinare pot fi cusute peste 
rezerva materialelor alăturate. Aceasta este folosită 
pentru realizarea crazy quilt. 

Ataşaţi picioru şul în zigzag "J". 

 
• Pentru detalii, consultaţi "Înlocuirea picioruşului 

presor" (pagina 43). 

 Coaseti împreun ă partea dreapt ă a două bucăţi 
de material, şi apoi deschide ţi rezervele.  

 
(1)   Partea incorectă a stofei 
(2) Rezervă 7 mm (1/4 ţoli) 
(3) Cusătură dreaptă 

Selecta ţi cus ătura . 
Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 

(pagina 51). 

Cand coaseti cu acul cu aripa, orificiile acului sunt marite, 
creând o cusătură dantelată, cum ar fi decorative. Aceasta 
este folosită pentru a decora tivurile şi feţele de masă pe 

materiale subtiri sau medii în plus faţă de ţesături. 

Instala ţi acul cu arip ă. 

 

• Pentru detalii referitoare la instalarea unui ac, 
consultaţi "Înlocuirea acului" (pagina 41). 

Memo 

• Folosiţi un ac cu aripă 130/705H 100/1 6. • Instrumentul de introducere a firului în ac nu 

poate fi folosit cu acul cu aripă, în caz contrar 
masina de cusut se poate deteriora. Treceţi 
manual firul prin urechea acului din faţă în spate. 

Pentru detalii, consultaţi "Înfilarea manuală a 
acului (fără folosirea instrumentului de băgare a 
firului în ac)" (pagina 36). 

Ataşaţi picioru şul pentru monograme "N"  

 
Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, 
consultaţi "Înlocuirea picioruşul presor" (pagina 43). 

Întoarce ţi tesatura, astfel încât partea dreapt ă să fie 
îndreptat ă în sus, şi apoi coase ţi peste cus ătura 
cu centrul piciorusului aliniat cu cus ătura.  
 
 

 
(1)   Partea corectă a materialului 

 



Selecta ţi o cus ătură. 

Cusăturile care pot fi folosite sunt   

 

Scoaterea parţială a firelor se numeşte "ajurare". Aceasta 
conduce la un rezultat frumos la materiale care material 
larg. Mai jos sunt descrise două modalităţi de realizare a 
ajurării. 
■   Ajurare (Exemplu 1) 

 
Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 

(pagina 51). 

 
 
 

 Scoate ţi câteva fire din material.  
 

 
 
 

Notă 
• Când coaseţi cu acul cu aripi, selectaţi lăţimea 

pasului de 6.0 mm (I 5/64 ţoli) sau mai mică. 

Începe ţi coaserea. 

 

 
 
 
 
 
 
Ataşaţi picioru şul pentru monograme "N"  

Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, 
consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" (pagina 
43). 

Selecta ţi cus ătura . 
Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 

(pagina 51). 

ATENŢIE 

Când coaseţi cu acul cu aripi, selectaţi 
lăţimea cusăturii de 6.0 mm (15/64 inch) 
sau mai mică, în caz contrar acul se poate 
îndoi sau rupe. 
După reglarea lăţimii cusăturii, rotiţi încet 
roata de mână spre dvs. (în sens invers 
acelor de ceasornic) şi verificaţi dacă acul 
nu atinge picioruşul presor. În cazul în 
care acul opreşte picioruşul, acul se poate 
indoi sau rupe. 

 

Cu partea lateral ă a materialului în sus, coase ţi 
de-alungul marginii sec ţiunii destr ămate 

 

120 

 

 

 

 



Apăsaţi  pe LCD. 

 

Ajurare (Exemplu 2) 

 
 
 

Modelul afişat în partea de sus a ecranului 
este în oglindă. 

  
 
 
 
 
 
Scoate ţi câteva fire din dou ă sec ţiuni 
ale materialului, separate printr-o 

bucat ă ne-destr ămată de aproximativ 4 
mm (3/16 ţoli)  

  
 
 
 

Coase ţi de-a lungul celeilalte margini a 
sec ţiunii destr ămate aşa încât s ă arate cu 
cusătura anterioar ă.  

 

 

Ataşaţi picioru şul pentru monograme "N"  

Apăsaţi , şi seta ţi tasta imagine în 
oglind ă orizontal ă înapoi la OFF.  

• Pentru detalii privind înlocuirea picioruşului presor, 
consultaţi "Înlocuirea picioruşului presor" (pagina 43). 

Selecta ţi cus ătura . 

• Pentru detalii, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51). 

 

Coase ţi de-a lungul centrului sec ţiunii ne-destr ămate.  

 

 



Coaserea diferitelor modele decorative incorporate 

În afară de cusăturile utile, puteţi realize cusături decorative, cusături netede şi cusături în cruce. Toate se realizează cu 
picioruşul pentru monograme "N". 

Coaserea modelelor frumoase  

Pentru a realiza correct modelele, trebuie ţinut cont de 
următoarele aspecte. 

■ Material  

Înainte de a coase materiale elastice sau subţiri sau 

materiale cu ţesătură aspră, aplicaţi un material 

stabilizator pe partea incorectă a materialului sau 

puneţi o foaie subţire de hârtie, cum ar fi hârtie de 

calc, sub material. Deoarece materialul se poate cuta 

sau cusăturile se pot încurca la realizarea cusăturilor 

netede, asiguraţi-vă că puneţi un material stabilizator 

la materialul textil. 

■ Ace şi fire  

Cand coaseti materiale subtiri, cu greutate medie sau 

elastice, utilizaţi acul cu vârf rotund. Când coaseţi un 

material gros, folosiţi un ac 90/14 pentru maşina de 

cusut casnică. În plus, trebuie folosit un fir #50 la #60. 

■ Cusătură de prob ă 

În funcţie de tipul şi grosimea materialului cusut şi 

dacă se foloseşte un material stabilizator, este posibil 

ca rezultatul dorit să nu fie obţinut. Asiguraţi-vă că 

exersaţi pe o bucată de material de probă. În plus, în 

timpul coaserii, asiguraţi-vă că ghidaţi materialul cu 

mâinile pentru a împiedica alunecarea materialului. 

Coaserea modelelor  

Ataşaţi picioru şul pentru monograme "N"  

 

 

 

Coaserea se realizează în direcţia indicată 

de săgeată. 

Coaserea înt ăriturilor.  

Memo • Când realizaţi un model, este util să setaţi mai 

întâi coaserea automată pe dos/cusătură de 
întărire. Pentru detalii, consultaţi "Cusături 
automate pe dos /întărire" (pagina 64). • Când realizaţi caractere alfanumerice, maşina 
face automat cusături de întărire pentru fiecare 
caracter. 

După ce aţi terminat de cusut, folosi ţi foarfeca 
pentru a t ăia firele în surplus la începutul 
cus ăturii şi între modele.  

Memo 
• Pentru detalii privind ajustarea lăţimii şi lungimii 

cusăturii, consultaţi "Reglarea lăţimii cusăturii" 
(pagina 61) şi ‚Reglarea lungimii cusăturii’ 
(pagina 62). 

 

 

 

• Pentru detalii, consultaţi "Înlocuirea 
picioruşului presor" (pagina 43). 

Selecta ţi o cus ătură. 

• Pentru detalii, consultaţi paşii de la 0 la 0 din 
‚Selectarea cusăturii" (pagina 51). 

 

Începe ţi coaserea.  



Schimbarea densit ăţii 
cusăturii  

Modificarea dimensiunii 
modelului  

Dacă a fost selectată o cusătură decorativă netedă, 
densitatea cusăturii poate fi schimbată. 

Apăsaţi  (tasta cusătură utilă) pe panoul de 

operare, şi selectaţi  (cusătură netedă 
decorativă). 

 

 
 
 
 
Selectaţi un model de cusătură netedă 
decorativă. 

• Pentru detalii referitoare la selectarea unei 

cusaturi, consultaţi "Selectarea cusăturii" 
(pagina 51) 

 

 
 
 
 
 
 

Dimensiunea cusaturilor cu caractere din fontul stil gotic si 
contur poate fi comutată între mare şi mic. Cu toate 
acestea, mărimea celorlalte modele nu poate fi 
schimbată. 

Selectaţi o cusătură. 

• Pentru detalii referitoare la selectarea unei 
cusaturi, consultaţi "Selectarea cusăturii" 

(pagina 51) 

 

Apăsaţi  până când se selectează mărimea 
dorită.  

 

 

 

Apăsaţi  până când se selectează densitatea 
dorită a cusăturii. 
Selectaţi  pentru coasere largă, sau selectaţi 

 pentru coasere compactă. 

Repetaţi paşii (1) şi (2). 

 

Memo  

• Valoarea implicită este dimensiunea mare. Dacă 
este selectat modelul mic, modelele mici pot fi 
combinate şi conectate. 

• Dacă au fost combinate mai multe modele, 
dimensiunea fiecărui model selectat poate fi 
specificată. 

 

ATENŢIE 
Dacă densitatea cus ăturii este prea 
compactat ă, în func ţie de ac, cus ăturile 
se pot aduna, determinând ruperea 
acului.  

 



Schimbarea lungimii pentru 
cusaturi netede  

Lungimea pentru o cusătură netedă poate fi schimbată în 
cinci etape. 

Apăsaţi  (tasta cusătură utilă) pe panoul de operare, 

şi selectaţi  (cusătură netedă). 

 

Selectaţi un model de cusătură netedă.  

  

 

Reglarea spa ţierii caracterelor  

Spatiul dintre caracterele alfanumerice poate fi ajustat. 

Apăsaţi  (tasta cusătură utilă) pe 
panoul de operare, apoi selectaţi caracterele. 

  

Apăsaţi  (tasta de setare)  

 

 

Apăsaţi  

  

Revine la  şi modelul devine mai lung. 

 
De fiecare dată când apăsaţi, se modifică 

numărul. Puteţi selecta de la .  

 

 

Apăsaţi  pentru a mări spaţierea dintre caractere.  

 

Apăsaţi   pentru a micşora spaţierea dintre caractere.  

Apăsaţi  pentru spaţierea caracterelor 

Memo 

• Setarea implicită este "00". Un număr mai mic de "00" 
nu poate fi setat 

• Rezultatul ajustării spaţierii caracterelor este valabil 
pentru toate caracterele. Rezultatul este valabil nu 
numai la introducerea caracterelor, ci şi înainte şi 
după introducerea caracterelor. 



Realinierea modelului  

Este posibil ca modelul să nu fie cusut corect, în funcţie 
de tipul de material cusut sau de viteza de coasere. În 
acest caz, ajustaţi modelul prin realizarea unei cusături 
de probă pe material similar cu cel folosit pentru 
coaserea propriu-zisă. 

Memo 
• Numai coaserea capselor dintre cusăturile utile, 

cusăturile în cruce şi de caractere poate fi 
reglată folosind cusătura de aliniere a 

modelului. 

Ataşaţi picioru şul pentru monograme "N"  

 

Verifica ţi modelul cusut  
Dacă partea din model indicată în imagine este 
uniform cusută, modelul se aliniază corect. 

 
Dacă modelul nu este correct cusut, urmaţi paşii 
de mai jos pentru a ajusta coaserea. 

Apăsaţi  (tasta set ări) pe panoul de operare.  

 
 

 

• Pentru detalii, consultaţi "Înlocuirea picioruşului 
presor" (pagina 43). 

Apăsaţi (tasta cus ătură util ă) pe panoul de 

operare, şi selecta ţi  (cus ătură decorativ ă). 

Apare ecranul care conţine diferite cusături 
decorative. 

Apare ecranul cu setări. 

Apăsaţi   pentru ajustarea modelului pe 

verticală. 

 

 

Efectuaţi ajustările necesare conform modului 

în care se coase modelul. 
 

Este selectat pasul de aliniere a modelului. 

Începe ţi coaserea.  

 

 
Apăsaţi  pentru a mări spaţiul vertical din 
model.  

 
 

 
 

 
 

Este realizat modelul pentru realizarea 
ajustărilor. 

Maşina de cusut se opreşte după ce s-a 
încheiat coaserea modelului.  

 

Select aţi  



 

Apăsaţi  pentru a micşora spaţiul vertical 
din model.  

 

Combinarea modelelor  
Aveţi posibilitatea să coaseţi cu combinaţii de 
cusaturi de la cusaturi decorative, cusaturi netede, 
cusaturi în cruce, cusaturi decorative netede, 
cusaturi de caractere şi cusături utile combinate. 
Pot fi combinate până la 70 modele. 

 

Atingeţi  (tasta cusătură utilă) pe 
panoul de operare, şi selectaţi tipul de 
cusătură. 
Selectaţi una dintre cusăturile decorative, 
cusatura netedă, cusătura în cruce, 
cusatura netedă decorativă, caractere sau 
tipuri de cusături utile combinate. 

Apăsaţi   (Tasta înapoi). 

 

Revine la ecran pentru 
ajustarea modelului. 

 

Selectaţi primul model. 

Primul model este selectat şi apare pe 
ecran. 

Selectaţi din nou, porniţi maşina de 

cusut şi verificaţi cusătura. 

Continuaţi să ajustaţi modelul până 
când se realizează corect. 

 

 

• Atunci a pornit coaserea, modelul selectat 
este cusut în mod repetat până când 
maşina de cusut este oprită. 

Selectaţi următorul model. 

Modelul combinat apare pe ecran. 

 

Pentru a elimina un model selectat, 
apăsaţi (DELETE] pe ecran. Ultimul 
modelul care a fost selectat este eliminat. 

Pentru a combina modele din diferite tipuri, 
apăsaţi QE5T) (Tasta înapoi), şi după 
selectarea tipului, selectaţi modelul următor. 



 
După ce toate modelele dorite sunt selectate, 
incepeti sa coaseti.  

 

 

Modele repetitive  

Atunci când sunt combinate mai multe cusături, 

masina de cusut se opreşte când modelul afişat pe 

ecran a fost finalizat. Utilizaţi următoarele operaţiuni 

pentru a coase un model combinat mod repetat. 

,    După ce modele au fost combinate, ap ăsaţi  

 

Ordinea în care modelele apar pe ecran este 
ordinea în care acestea vor fi cusute. 

 

 
 devine , şi aveţi posibilitatea să 

coaseţi acum modelul specificat în mod 
repetat. 

 

Memo 
Pot fi combinate până la 70 modele. Dacă mai 
multe modele au fost combinate, maşina de 
cusut se opreşte odată ce toate modelele 
selectate afişate pe ecranul LCD au fost cusute. 
Pentru a coase în mod repetat modelul 
combinat, consultaţi "Modele repetitive". Modelul 
combinat poate fi salvat pentru o utilizare 
ulterioară. Pentru detalii, consultaţi "Salvarea 
modelelor" (pagina 129). 

Memo 
Dacă s-a setat coaserea repetitivă , modelul 
selectat este cusut în mod repetat până când 
maşina de cusut este oprită. 
În cazul în care maşina de cusut s-a oprit, 
setarea coaserii repetitive /unice revine la 
setarea implicită. 
Dacă se apasă din nou, revine la  (coasere 
simplă). 

 



Oglindirea unei imagini model  
După ce a fost selectat un model unic, ap ăsaţi 

, pentru a reflecta imaginea modelului 
orizontal.  

Verificarea modelului  

În cazul în care modelul specificat nu este afişat pe 

ecran, verificaţi modelul utilizând paşii următori. 

Apăsaţi . 

 

Este afişat ecranul pentru verificarea 

modelului. 

Apăsaţi , şi confirma ţi modelul.  

 

  

Apăsaţi  (Tasta înapoi).  

Ecranul iniţial apare din nou. 

Memo 
Modelul combinat poate fi salvat pentru o 

utilizare ulterioară. Pentru detalii, consultaţi 
"Salvarea modelelor" (pagina 129).

 

 



Salvarea modelelor  

Modelele combinate pot fi salvate pentru o utilizare 
ulterioară. Deoarece modelele salvate nu se pierd după ce 
maşina de cusut este oprită, acestea pot fi preluate 
oricând. Pot fi salvate până la 10 modele. 

■   Salvarea unui model  

Creaţi modelul combinat pe care dori ţi să-l 
salva ţi. 

Pentru detalii, consultaţi "Combinarea modelelor" 
(pagina 126). 

Selecta ţi caseta în cazul în care modelul 
combinat pe care dori ţi să-l prelua ţi este salvat.  

 indică casetele în care modelele sunt deja 

memorate. 

  

Caseta selectată este afişată în evidenţierea 
inversa, şi este afişat modelul salvat. 

 

 
 
 

Apăsaţi  (tasta memorie) pe panoul de 
operare.  

 

Verifica ţi con ţinutul, şi apoi ap ăsaţi . 

Apăsaţi  Pentru a verifica un model care 
nu este complet afişat.

 

 
"Salvează..." apare în timp ce este salvat 
modelul. După ce modelul s-a salvat, apare din 

nou ecranul iniţial. 

Nu opriţi maşina de cusut în timp ce este salvat 

modelul, în caz contrar se pot pierde datele 
modelului. 

Preluarea unui model  

Apăsaţi  
Reapelaţi modelul salvat. 

 
 
 
 
Modelul salvat este preluat. 

Apare ecranul de selectare a modelului, şi puteţi 
coase modelul pe care l-aţi preluat. 

 
 

 
 
Apare ecranul pentru selectarea unei casete. 

 

 



Ştergerea unui model salvat  

Un model salvat într-o casetă poate fi şters. 

Apăsaţi  

  

 Selecta ţi caseta în care modelul pe care 
dori ţi să-l şterge ţi este salvat.  

indică casetele în care modelele sunt 
deja memorate. 

 

 
 

Caseta selectată este afişată în 
evidenţierea inversa, şi este afişat modelul 
salvat. 

Verifica ţi con ţinutul, şi apoi ap ăsaţi . 

 

Este afişat mesajul de confirmare. 

Apăsaţi      

Modelul salvat şi caseta sunt şterse. 

 



Conceperea unui model (cus ătur ă personalizat ă) 
Cu funcţia cusătură personalizată, puteţi coase modele pe care le concepeţi personal. 

Desenarea unei schi ţe 
a modelului  

Pregătirea unei hârtii milimetrice. 

 

Marca ţi punctele din model care sunt 
pozi ţionate la intersec ţia liniilor gradate, 
şi apoi uni ţi aceste puncte cu o linie 
continu ă. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desena ţi o schem ă a modelului pe hârtia 
milimetric ă. 

 
Desenaţi modelul ca o linie continuă şi cu 
punctul de pornire şi punctul final al modelului 
la aceeaşi înălţime. 

 

 
 
În cazul în care modelul va fi repetat, 
determina ţi spatiul dintre modelele 
repetative. 
 

 

 
 

Determina ţi ordinea de coasere. 10     

 
 

Pentru o cusătură mai atractivă, închideţi 
modelul prin intersectarea liniei. 

 

 

 

 
 

 

 

  



Introducerea datelor modelului  

Urmaţi modelul desenat pe hârtia milimetrică şi 
programulaţi modelul în maşina de cusut. 

Ataşaţi picioru şul pentru monograme "N"  

 
Repeta ţi paşii de la 4 la 5 pentru a specifica 
fiecare punct 

 
 

 
Pentru detalii, consultaţi "Înlocuirea picioruşului 

presor" (pagina 43). 

Apăsaţi (tasta cus ătură utilitar ă) pe panoul de 

operare şi selecta ţi  

• Dacă faceţi o greşeală la introducerea unui 

punct, apăsaţi  şi este şters punctual 
anterior. 

Memo . 
• Dacă doriţi să editaţi modelul, apăsaţi  

Puteţi introduce, şterge şi mutaţi punctele dacă 
aţi introdus cel puţin două puncte. Pentru detalii, 
consultaţi "Editarea datelor modelului" (pagina 
133). 

 

 

 

 
Verifica ţi setul hârtiei milimetrice, şi 
specifica ţi coordonatele primului punct.  

Specificaţi coordonatele folosind  şi 

apoi apăsaţi    

  

Specifica ţi dac ă cus ătura simpl ă sau tripl ă va fi 
cusut ă între puncte.  

este cusătură unică şi triplă. 

  

Specifica ţi coordonatele celui de-al doilea 
punct, şi apoi ap ăsaţi SET  

  

 

După ce toate punctele au fost introduse, 

apăsaţi  
 

 

Apare ecranul de brodare. 

Specifica ţi diferite set ări de coasere, cum ar fi 
cus ătura pe dos/cus ătură de întărire, în aceea şi 
direc ţie ca alte cus ături.  

 

 

Pentru a revizui modelul, apăsaţi EDIT 

Memo 
Modelul introdus poate fi salvat pentru o utilizare 
ulterioară. Pentru detalii, consultaţi "Salvarea 
modelelor" (pagina 129). 

 

 

 

 



Editarea datelor modelului  

Editaţi modelul introdus, apăsaţi  apare ecranul 
pentru editarea modelului. Puteţi muta, introduce şi şterge 
puncte. 

Când aţi terminat de editat modelul, apăsaţi  pentru a 
reveni la ecran pentru introducerea modelului, şi apoi urmaţi 
paşii de la 6 la 8 privind ‘Introducerea datelor modelului’ 
(pagina 132). 

■   Mutarea unui punct 

Apăsaţi  selectaţi punctul pe care doriţi să-l 
mutaţi. 

• Apăsaţi  pentru a sări la primul punct.  

Apăsaţi  pentru a sări la ultimul punct. 

 
 

Folosiţi  pentru a muta punctul 
 

 

Introducerea unui nou punct 

Puteţi adăuga un punct nou la jumătatea drumului dintre 
punctul selectat şi punctual următor. 

Selectaţi punctual exact înainte de poziţia pe care  

doriţi să introduceţi un punct nou folosind   

• Apăsaţi  pentru a sări la primul punct. 

Apăsaţi  pentru a sări la ultimul punct. 

 

 

 

 

Apăsaţi • 

Un nou punct se inserează la jumătatea distanţei 

dintre punctul selectat şi următorul punct. 

 
(1)   Punct selectat 
(2)  Următorul punct 
(3)  Punct nou 

Memo  

• Dacă apăsaţi  când ultimul punct este 
selectat, noul punct nu va fi inserat 

Dacă este necesar, reglaţi poziţia noului punct 

folosit . 

Ştergerea unui punct 

Apăsaţi  pentru a selecta punctual pe care 
doriţi să-l ştergeţi. 

Apăsaţi  pentru a sări la primul punct.  

Apăsaţi  pentru a sări la ultimul punct. 
 

 

Apăsaţi  pentru a şterge punctul 

 

 
 



Exemple de desene  

Introduceţi fiecare dintre punctele indicate în tabel pentru a coase cusatura eşantion. 

 

 

  

 



4   BRODARE  

Paşii de brodare sunt descrişi în acest capitol. 

Brodarea îngrijită ......................................................................................................................136 

Ataşaţi picioruşul de brodare....................................................................................................138 
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Editarea şi salvarea modelelor .................................................................................................162 

Utilizarea funcţiei de memorie..................................................................................................169 



Brodare îngrijit ă 

Această secţiune descrie pregătirile şi procedurile de bază pentru brodare. 

Ce să pregăti ţi  

Următoarele sunt necesare pentru brodare.     

Material  

Pregătiţi materialul textil pentru brodat. Pregătiţi o 
bucata de material un pic mai mare decât ghergheful 
care se potriveşte cu dimensiunea modelului pe care 
doriţi să-l coaseţi. 

Notă • Folosiţi întotdeauna un material de 
stabilizare pentru brodat, în special atunci 
când realizaţi brodarea pe materiale uşoare 
sau elastice. • Atunci când brodaţi bucăţi mari de material, 
aranja tesatura, astfel încât să nu atârne de pe 
masă pe care este aşezată maşina de cusut. 
Dacă broderia se face cu tesatura agăţată, 
mişcarea unităţii de brodare poate fi afectată, 
acest lucru ar putea provoca coaserea incorectă 
a modelului. 

ATENŢIE 
Nu brodaţi materiale care sunt prea groase. 
Pentru a verifica grosimea materialului, 
ataşaţi ghergheful la unitatea de brodare, şi 
folosiţi XX (buton poziţie ax) pentru a ridica 
acul. Dacă există spaţiu între picioruşul 
presor şi material, acesta poate fi brodat. 
Dacă nu există spaţiu, nu brodaţi materialul. 
În caz contrar, acul se poate rupe şi poate 
provoca accidente. 

Coaseţi cu atenţie modele suprapuse. Este 
posibil ca acul să nu intre uşor în material, 
cauzând ruperea acului. 

Material de stabilizare (op ţional)  
Ataşarea unui material pentru brodare de material 
pentru a împiedica brodarea de proastă calitate. 

 

 

Fir pentru brodat (op ţional)  
Pentru firul superior, utilizaţi firul de brodat sau fir tip 
country. 

 

 

Pentru înfilarea bobinei, utilizaţi firul de brodat. Pentru 
detalii, consultaţi "Accesorii opţionale" (pagina 10). 

Memo • Pentru modele de broderie de bună calitate 
asiguraţi-vă că utilizaţi exclusiv firul de brodat 
conceput pentru maşini de brodat. • Înainte de a începe să coaseţi, asiguraţi-vă că 
există suficient fir pe bobină. Dacă veţi continua 
brodarea atunci când este puţin fir pe bobină, 
firul se poate încurca. 

Ac  

Folosiţi un ac 75/11 pentru maşina de cusut casnică. 
Atunci când brodaţi pe material gros, cum ar fi blugi, 
utilizaţi ac de cusut 90/14 pentru maşină de cusut 

casnică. 

Memo 

• Un ac 75/11 este deja instalat la achiziţia maşinii 
de cusut. 

• Când înlocuiţi acul, consultaţi "Înlocuirea 
acului" (pagina 41). 

ATENŢIE 
Deoarece acele cu vârf rotund (de culoare 
aurie) sunt ace pentru ţesături în cazul în care 
se sar uşor cusaturi, cum ar fi coaserea de 
modele şi materiale elastice, fiţi absolut siguri 
că nu le utilizaţi pentru broderie. Acul se 
poate rupe sau îndoi. 

Altele 

Sunt opţionale gherghefuri "mici" şi "mari". Pentru 
detalii, consultaţi secţiunea "Fixarea materialului în 

gherghef" (pagina 145). 
Utilizaţi o foaie solubilă în apă pe materiale subţiri cum 
ar fi organdi şi ţesături cu textură cu cea a prosoapelor. 
Pentru detalii, consultaţi secţiunea "Ataşarea unui 
material stabilizator la materialul textil" (pagina 144). 

 



Brodarea pas cu pas  

Paşii de bază pentru broderie sunt după cum urmează. 

 
1  Accesoriu picioruş presor Ataşaţi picioruşul de brodare XXX 

Pentru detalii privind ataşaţi picioruşul de brodare, consultaţi "Ataşarea 
picioruşului de brodare" (pagina 138). 

  

2 Verificarea acului Folosiţi un ac potrivit pentru material. Pentru detalii referitoare la înlocuirea 
acului, consultaţi "Înlocuirea acului" (pagina 141). 

  

3. Accesoriu unitatea de brodare Ataşaţi unitatea de brodare. 
Pentru detalii privind ataşarea unităţii de brodare, consultaţi "Ataşarea 
unităţii de brodare" (pagina 141). 

  

4 Configurare înfilare bobină Pentru înfilarea bobinei, a bobinei pentru brodare şi montare. 
. 
Pentru detalii privind setarea înfilării bobinei, consultaţi "Înfăşurarea /instalarea 
bobinei" (pagina 22). 

  

5 Pregătirea materialului Ataşaţi un material stabilizator la materialul textil, şi-l fixaţi-l într-un gherghef. 
Pentru detalii privind pregătirea materialului, consultaţi "Pregătirea tesaturii" 
(pagina 144). 

  

6 Accesoriu gherghef Ataşaţi ghergheful la unitatea de brodare. 
Pentru detalii privind ghergheful, consultaţi "Ataşarea gherghefului" (pagina 148). 

  

7 Selectarea modelului Racordaţi la curent şi selectaţi modelul de brodare. 
Pentru detalii privind selectarea modelelor de brodare, consultaţi "Selectarea 
modelelor de brodare" (pagina 150). 

  

8 Verificarea dispunerii Verificaţi şi ajustaţi dimensiunea şi poziţia broderiei. Pentru detalii privind 
ajustarea dispunerii şi dimensiunii, consultaţi "Ajustarea dispunerii şi 
dimensiunii" (pagina 162). 

  

9  Configurare fir de broderie Setaţi firul de broderie conform modelului. 
Pentru detalii privind setarea firului, consultaţi "Înfilare superioară" (pagina 31). 

 



Ataşarea picioru şului de brodare  
Această secţiune descrie cum să înlocuiţi picioruşul de brodare ‚Q’. 

Ataşaţi picioru şul de brodare  
Ataşaţi picioruşul de brodare "Q" pentru această 
operaţiune. Pregătiţi picioruşul de brodare "Q" şi o 
şurubelniţă. 

 

Opri ţi maşina de cusut 

 

 

(1)   Bară picioruş de brodare 
(2)  Prins de surubul suportului picioruşului presor  ATENŢIE 

 
Înainte de ataşaţi picioruşul de brodare, 
asiguraţi-vă că opriţi maşina. În caz 
contrar, se pot produce accidente dacă 
unul dintre butoanele de operare este 
apăsat accidental şi maşina de cusut 
porneşte. 

 

ATENŢIE 
Utilizaţi întotdeauna picioruşul de brodat 
"Q" pentru această operaţiune. În cazul în 
care este folosit picioruşul presor greşit, 
acul poate lovi picioruşul şi se poate îndoi 
sau rupe. 

Apăsaţi   (butonul de pozi ţie a acului) o 
dată sau de dou ă ori pentru a ridica acul. 

 
 

 
Ridica ţi pârghia picioru şului presor .  

 

 

 
(1)   Buton poziţie ac 

Notă 
Acul este corect ridicat atunci când semnul de pe 

roata de manevră este în partea de sus. 
Verificaţi dacă semnul de pe roata de manevră 
se află în poziţia de sus. 

  
Apăsaţi şi ţine ţi apăsat butonul negru pe partea 
din spate a suportului picioru şului presor pentru 
a detaşa picioru şul presor.  

 
 

 (1)   Butonul negru 
(2) Suport picioruş presor 

 
Suportul picioruşului presor eliberează 
picioruşul. 

(1) Pârghie picioruş presor 
 
Picioruşul presor este ridicat 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slăbi ţi şurubul suportului picioru şului 
presor şi scoate ţi suportul pentru 
picioru şul presor.  
Rotiţi şurubelniţa spre partea din spate. 

 
(1) Şurubelniţă 
(2) Suport picioruş presor 
(3) Bara presoare 
(4) Şurub suport picioruş presor 

Ţine ţi picioru şul de brodat "Q" cu mana 
dreapta, a şa cum se arat ă. 
Ţineţi picioruşul de brodat cu degetul arătător 
înfăşurat în jurul pârghiei în partea din spate a 
picioruşului. 

 
(1) Pârghie 

Apăsând pârghia cu degetul, potrivi ţi bara 
picioru şului de brodat peste şurubul de 
fixare a acului pentru a ata şa picioru şul de 
brodat la bara picioru şului presor.  

 

 

 
(1) Bara presoare 
(2) Şurub de prindere a acului 
(3)  Bară picioruş de brodare 

 

 

Asigura ţi picioru şul de brodat cu şurubul 
suportul picioru şului presor.  
Fixaţi perpendicular picioruşul de brodat. 

 
 

(1) Şurub suport picioruş presor 

Strânge ţi şurubul suportului 
picioru şului presor. Rotiţi şurubelniţa 
spre partea din faţă. 

 
(1) Şurubelniţă 

 ATENŢIE 
Nu lovi ţi acul cu degetul sau cu picioru şul 
presor "Q"  când îl ata şaţi. Acul se poate rupe 
sau poate cauza accident ări. Asigura ţi-vă că 
strânge ţi şurubul cu şurubelni ţă inclus ă. Dacă 
şurubul este sl ăbit, acul poate lovi picioru şul şi 
se poate rupe sau îndoi. Înainte de a începe 
coaserea, roti ţi încet roata de mân ă spre dvs. 
(în sens invers acelor de ceasornic) şi verifica ţi 
dacă acul nu atinge picioru şul presor. Acul se 
poate rupe sau îndoi.  

 



Scoaterea picioru şului de 
brodare  

Apăsaţi   (butonul de pozi ţie a acului) o 
dată sau de dou ă ori pentru a ridica acul.  

 
În timp ce ap ăsaţi pârghia în partea din spate a 
picioru şului de brodat cu degetul, sl ăbi ţi 
şurubul picioru şului presor, şi apoi scoate ţi 
picioru şul de brodat "Q".  

Rotiţi şurubelniţa spre partea din spate. 

 

(1)   Buton poziţie ac  
 

Opri ţi maşina de cusut  

 

 
(1) Şurubelniţă 

Ataşaţi suportul picioru şului presor  

Pentru detalii, consultaţi "Scoaterea şi ataşaţi 
picioruşul presor" (pagina 45). 

ATENŢIE 
Înainte de scoaterea picioruşului de brodare, 
asiguraţi-vă că opriţi maşina. În caz contrar, 
se pot produce accidente dacă unul dintre 
butoanele de operare este apăsat accidental 
şi maşina de cusut porneşte. 

Ridica ţi pârghia picioru şului presor .  

 

(1) Pârghie picioruş presor 

Picioruşul presor este ridicat. 

 



Ataşarea unit ăţii de brodare  
Această secţiune descrie cum să ataşaţi unitatea de brodare 

 
Măsuri de precau ţie privind 
unitatea de brodare  

 

Ataşarea unit ăţii de 
brodare  

Îndepărtaţi capacul unităţii de brodare şi pregătiţi unitatea 
de brodare. 

ATENŢIE 
Nu mutaţi maşina de cusut cu unitatea de 
brodare fixată. Unitatea de brodare poate 
fi scăpată şi poate cauza accidente. 
Ţineţi mâinile şi alte obiecte la distanţă de 
transportorul de brodare şi gherghef. În 
caz contrar, se pot produce accidente. 

Note 
Nu atingeţi conectorul din fanta unităţii 
conectorului de brodare. Conectorul poate fi 
deteriorat, şi poate provoca defecţiuni. 
Nu ridicaţi transportorul de brodare, şi nu-l 
mişcaţi forţat. Poate provoca defectarea. 

 
(1)   Transportor 

 

 

Notă 
• Întotdeauna opriţi maşina de cusut înainte de a 

ataşa unitatea de brodare. Poate provoca 
defectarea. 

Trage ţi masa de lucru fix ă spre stânga.  

 
(1) accesoriu masă de lucru fixă 

 

 

Opri ţi maşina de cusut  



 
Glisaţi unitatea de brodare pe braţul maşinii de 
cusut. 
Împingeţi-l până se aude un clic şi se opreşte. 

©   Transportor 

 

Unitatea de brodare este ataşată. 

Notă 
Asiguraţi-vă că nu există niciun decalaj între 
unitatea de brodare si masina de cusut, în caz 
contrar, modelul de brodare nu poate fi cusut 
corect. 
Asiguraţi-vă că inseraţi complet conectorul în 
portul de conectare. 
Nu împingeţi transportul atunci când ataşaţi 
unitatea de brodare la maşină, în caz contrar se 
poate produce avarierea unităţii de brodare. 

ATENŢIE 
Nu puneţi mâinile sau alte obiecte lângă 
transportor. Se pot produce accidente. 

Notă 
Dacă maşina este iniţializată când mâinile sau 
obiecte se află aproape de transportor, ecranul 
poate reveni la afişajul iniţial. După îndepărtarea 
acestora, conectaţi din nou. 

Ecranul pentru selectarea tipului de model 
de brodare va fi afişat. 

 

 
Porniţi maşina de cusut 

 

 

 

 

 Este afişat mesajul de confirmare. 
Asiguraţi-vă că nu se află niciun obiect sau mâinile 
în apropierea unităţii de brodare şi apăsaţi [ OK |. 

 Transportul unităţii de brodare se va muta. 

 
Memo 

Nu se pot selecta cusături utile când este 
ataşată unitatea de brodare. 
Pentru detalii cu privire la modelele de broderie, 
consultaţi secţiunea "Selectarea modelelor de 
broderie" (pagina 150). 

 

 

 

Transportorul se mută în poziţia iniţială. 

 

 

 



Scoaterea unit ăţii de brodare  

Asiguraţi-vă că maşina de cusut este complet oprită şi 
urmaţi instrucţiunile de mai jos. 

Scoaterea gherghefului  

• Pentru detalii privind scoaterea gherghefului, 
consultaţi "Scoaterea gherghefului" (pagina 
149). 

Apăsaţi , şi apoi ap ăsaţi  

 

Menţine ţi apăsat butonul de eliberare de pe 
partea stânga jos a unit ăţii de brodare, şi 
trage ţi încet unitatea de brodare spre stânga.  

 

 

Transportorul de brodare se mută într-o 
poziţie în care acesta poate fi salvat. 

Notă 
• Dacă acest pas este omis, transportorul nu se va 

muta într-o poziţie corectă; nu puteţi pune 
capacul pe unitatea de brodare. 

Opri ţi maşina de cusut  

(1) buton de eliberare 

Unitatea de brodare se separă de maşina 

de cusut. 

ATENŢIE 
 
Nu transportaţi unitatea de brodare ţinând 
de transportor. Poate provoca defectarea. 

 

 

Întotdeauna opriţi maşina de cusut înainte de 
a scoate unitatea de brodare. Acest lucru 
poate provoca defecţiuni dacă este scoasă 
atunci când maşina este pornită. 

 

 

 



Pregătirea materialului 
După ataşarea unui material stabilizator la materialul textil 

de brodat, acesta este întins pe un gherghef 
Ataşarea stabilizatorului de material 
Ataşaţi un material pentru brodare de material pentru a 

împiedica brodarea de proastă calitate. 

 

Memo 
Vă recomandăm materialul stabilizator opţional 
pentru broderie. Utilizaţi o foaie solubilă în apă 

pe materiale subtiri cum ar fi organdi şi ţesături 
cu textură cu cea a prosoapelor. Pentru accesorii 
opţionale sau piese vizitaţi 
[http://www.brother.com/l, sau [http:// 
www.brothermall.coml (în USA). 

 

 
 
Pregătiţi material stabilizator, mai mare decât 
ghergheful utilizat 

 
 

(1) Material 
(2)  Dimensiunea gherghefului 
(3) Material stabilizator 
Dacă utiliza ţi stabilizatori cu adeziv, pune ţi 
suprafa ţa adezivă a materialului stabilizator pe 
partea incorect ă a materialului, si c ălca ţi cu un 
fier de c ălcat cu abur.  
 

 

ATENŢIE 
Întotdeauna utilizaţi material stabilizator 
atunci realizaţi brodarea. Acul se poate 
rupe sau îndoi dacă brodaţi fără a utiliza 
un material stabilizator pentru materiale 
subţiri sau materiale elastice. În plus, 
modelul poate fi cusut incorect. 

 
(1) Material stabilizator  

(2) Material (partea incorectă)  

(3)  Suprafaţă ataşată 

   Când nu pot fi c ălcate sau a şezate în inel  
Pentru ţesături, cum ar fi prosoape, care nu pot fi 
călcate sau pentru brodare în locuri unde este 
dificil de călcat, puneţi materialiş stabilizator sub 
tesatura, şi întindeţi materialul în gherghef fără a 
ataşa stabilizatorul. 

 



Fixarea materialului în 
gherghef  

Tesatura este întinsă în gherghef. În cazul în care 
materialul este slăbit, calitatea modelului de broderie poate 

fi slabă. Puneţi materialul in gherghef fără joc respectând 
paşii de mai jos. Ataşaţi o tesatura cu material stabilizator 
şi pregătiţi ghergheful (mediu, mic sau mare). 

■   Gherghef (mediu)  

Pot fi cusute modele cu o înălţime de până la 10 cm (4 
ţoli) şi o lăţime de până la 10 cm (4 ţoli). 

 
Gherghef (mic) [op ţional]  

Pot fi cusute modele cu o înălţime de până la 2 cm (1 
ţol) şi o lăţime de până la 6 cm (2-1/2 ţoli). Acestea sunt 
folosite pentru litere şi alte broderii mici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slăbi ţi şurubul de ajustare a gherghefului şi 
scoate ţi ramele interioare si exterioare, punând 
cadrul exterior pe o suprafa ţă plană. 
Separati cadrul interior de cel exterior prin ridicarea 
cadrului interior. 

 
©   Cadru interior 
(2) Cadru exterior 
(3) Şurub de reglare 
Aşezaţi materialul textil cu material stabilizator 
pe partea de sus a cadrului exterior.  
Puneţi partea corectă a materialului în sus: 

 

 

 
Memo 

• Există modele pentru care nu poate fi folosit 
ghergheful (mic). 

Gherghef (mare) [op ţional]  
Brodarea se poate face într-o zonă cu o înălţime de 
până la 17 cm (6-7/10 inch) şi o lăţime de până la 10 
cm (4 inch). Acesta este folosit pentru a broda mai 
multe modele, fără a schimba poziţia tesatura în cadru. 

 

 

(1) Partea dreaptă 

Apăsaţi cadrul interior din partea de sus a 
materialului.  
Aliniaţi /\ pe cadrul interior şi  X/  pe cadrul 
exterior. 

 
 

 

Utilizaţi ghergheful care corespunde 
dimensiunii modelului care este brodat. În 
caz contrar, ghergheful ar putea fi lovit de 
picioruşul presor şi poate cauza accidente 
sau ruperea acului. 

 

Se strânge şurubul de reglare cu mana 
suficient pentru a fixa bine materialul.  

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scoate ţi cu grij ă materialul de cadru f ără slăbirea 
şurubului de ajustare.  

 

Memo 
Acest pas va ajuta la reducerea deformării 

modelului în timpul brodării. 
 
 
 
Apăsaţi cadrul interior din partea de sus a 
materialului din nou, aliniind / \\ pe cadrul 
interior şi X / pe cadrul exterior. 

Strânge ţi şurubul de reglare în timp ce elimina ţi 
cu mâna orice joc al materialului. Scopul este de a 
ob ţine un sunet ca de tob ă atunci cand tesatura 
elastic ă este u şor lovit ă. 

 
Utilizarea foilor de brodat  

Dacă se foloseşte foaie de brodat ataşată la gherghef, 
brodarea poate fi realizată exact în poziţia corectă pe 
tesatura. 
 
 

 
 

Pânză de broderie (mediu) Pânză de broderie 
(mic) [opţional] 
 

 

 

Pânză de broderie 
(mare) [opţional] 
 

 

 

 
 
 

Faceţi un semn cu creta în centrul pozi ţiei pentru 
modelul care urmeaz ă să fie brodat.  
 

 
 

(1)   Model de broderie  
(2)   Semn 

(1) Cadru exterior  
(2) Cadru interior  
(3) Material (partea dreaptă)  
(4) Stabilizator de material  
(5) Marginea cadrului exterior 

• Apăsaţi ferm în jos până când cadrul interior 
este bine presat pe marginea cadrului exterior. 

 



Aşezaţi foaia de brodat pe cadrul interior.  

 
(1) Foaie de brodare  

(2)   Cadru interior 

Alinia ţi semnul de pe materialul textil cu linia 
de bază de pe foaia de brodat.  

 
(1) Linie de bază  
(2) Semn 

Aşezaţi cadrul interior cu materialul textil pe 
cadrul exterior şi întinde ţi materialul.  

• Pentru detalii vezi pagina 145. 

Scoate ţi foaia de brodat  

 

Brodarea pe materiale care nu pot fi intinse pe un 
gherghef  

 
Când se brodează bucăţi mici de material, care nu pot 
fi întinse pe un gherghef sau bucăţi subţiri cum ar fi 
panglică, utilizaţi material stabilizator ca o bază pentru 
a întinde pe cadru. Vă recomandăm material 
stabilizator pentru toate broderiile. 
 

 
 

 
(1) Material stabilizator 
(2) Întărire sau lipici spray 

(3) Material 
 

După finalizarea brodării, scoateţi cu atenţie materialul 
stabilizator. 

 



Ataşarea gherghefului  

Această secţiune descrie cum să ataşaţi ghergheful 

Ataşarea gherghefului  

Înşira ţi firul bobinei de brodat pe bobin ă şi fixa ţi-
l în suveica.  

Pentru detalii, consultaţi "Bobinare / Instalarea 
bobinei" (pagina 22). 

Ridica ţi pârghia picioru şului presor .  

 
Pârghie picioruş presor 
 Apăsaţi   (butonul de pozi ţie a acului) o dat ă 
sau de dou ă ori pentru a ridica acul. 

 

 
 

 
Introduce ţi cu fermitate ghidajul gherghefului în 
suportul gherghefului din partea de sus.  
Aliniaţi plăcuţele de ghidare a gherghefului şi fantele 
suportului gherghefului şi împingeţi până face clic şi 
se opreşte. 

(1)  Plăcuţe de ghidaj gherghef 

(1)   Fante suport gherghef  
(2) Unitatea de brodare este ataşată. 

Notă 
Asiguraţi-vă că introduceţi ambele ştifturi. 
Dacă sunt introduce numai ştiftul de 
înaintare şi revenire, modelul nu se va roti 

corect. 

 

Trece ţi ghergheful pe sub picioru şul presor în timp ce ridica ţi pârghia 
picioru şului presor.  

 

Setaţi corect ghergheful în suport. În caz 
contrar, picioruşul presor poate lovi 
ghergheful, cauzând accidente. 

 

 

Nu atingeţi butonul start / stop, butonul de 
poziţie a acului sau butonul pentru 
cusătură inversă / de întărire. Dacă unul 
dintre butoane este apăsat accidental, 
maşina va începe să coasă şi acul poate 
înţepa degetul sau acul se poate rupe. 

 

 

 

(1)   Buton poziţie ac 

 



Scoaterea gherghefului  

Asiguraţi-vă că maşina de cusut este complet 
oprită şi urmaţi instrucţiunile de mai jos. 

 Ridica ţi pârghia picioru şului presor .  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trece ţi ghergheful pe sub picioru şul 
presor în timp ce ridica ţi pârghia 
picioru şului presor.  

 

Scoaterea gherghefului  

(1) Pârghie picioruş presor 

 Apăsaţi   (butonul de pozi ţie a acului) o 
dată sau de dou ă ori pentru a ridica acul.  
 

ATENŢIE 
Nu atinge ţi butonul start / stop, butonul de 
pozi ţie a acului sau butonul pentru 
cusătură invers ă / de înt ărire. Dac ă unul 
dintre butoane este ap ăsat accidental, 
maşina va începe s ă coas ă şi acul poate 
înţepa degetul sau acul se poate rupe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(1)   Buton poziţie ac 

Apăsaţi partea suportului gherghefului din 
imagine spre partea stâng ă, şi ridica ţi 
ghergheful. 

 

 
 

(1)  Apăsaţi aici pentru a scoate 

Ghergheful se va separa de suportul 
gherghefului. 

 

 



Selectarea modelelor de brodare  
 
Această secţiune oferă detalii cu privire la diferitele tipuri de modele de broderie disponibile şi procedura pentru 
selectarea unui model. 

Informa ţii privind 
drepturile de autor  

Tipuri de modele de 
broderie  

 

Modelele salvate în maşina de cusut şi cardurile de 
brodat sunt destinate exclusiv pentru uz privat. Orice 
utilizare publică sau comercială a modelelor cu drepturi 
de autor este o încălcare a dreptului de autor şi este 
strict interzisă. 

Un model de broderie poate fi selectat dintre 
următoarele tipuri disponibile. 
 

 

   

 

(1) Model de broderie 
Există în total 70 de modele. Modelele sunt completate 
prin schimbarea firului superior în conformitate cu 
instrucţiunile afişate pe ecran. 
Pentru detalii, consultaţi "Selectarea unui model de 
broderie" (pagina 155). 

(2) Modele de caractere alfanumerice  
Există 6 tipuri de caractere: majuscule / minuscule / 
numere / simboluri / caractere Europene. Pentru detalii, 
consultaţi "Selectarea caracterelor alfanumerice" 
(pagina 154). 

(3)  Modele cadru  
10 forme, cum ar fi patrate si cercuri, pot fi combinate 
cu 12 tipuri de cusatura. 
Pentru detalii, consultaţi "Selectarea unui model cadru" 
(pagina 155). 

(4) Card de brodare  
Apăsaţi atunci când alegeţi modele de pe un card de 
broderie. 
Pentru detalii, consultaţi "Folosirea cardului de 
brodare" (pagina 155). 

(5)   Modele salvate în memoria ma şinii  
Apăsaţi atunci când preluaţi modele din memoria 
maşinii. 
Pentru detalii, consultaţi "Salvarea modelelor" (pagina 
174). 

(6)   Modele preluate de pe unitate USB (memorie USB)  
Pot fi brodate modelele preluate de pe USB. 

Notă: 
• Se poate conecta numai o unitate flash USB (USB 

de memorie flash) la portul USB de pe această 
maşină. 

Pentru detalii, consultaţi "Transferarea modelelor de 
broderie de la computer la maşină" (pagina 171). 



Func ţionarea LCD (afi şaj cu 
cristale lichide)  

LCD (ecran cu cristale lichide) este operat cu ajutorul 
tastelor de operare de pe panoul de afişaj. 
Utilizarea tastelor pentru broderie va fi explicată mai jos. 

taste de utilizare 

 

   Setarea ecranului în timpul brodării 

Apăsaţi   (tasta setări) şi apoi   (tasta 
pagina următoare). Apoi, selectaţi reperul apăsând 

 
CULOARE: Denumirea tipică a culorii 

 
 

  

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Atunci când există modele care nu sunt 

afişate pe ecran (sau atunci când  

sau  este afişat), sunt afişate 
modelele anterioare / modelele 
ulterioare. 
Revine la ecranul anterior. 
Revine la ecranul de selectare a tipului. 
Modelul selectat este anulat. 
Apăsaţi această tastă pentru a regla 
limba sau a schimba afişajul culorii 
firului sau alte setări. 

Apăsaţi pentru a obţine ajutor privind 
accesoriul de brodare, accesoriul 
gherghef, etc. 
Apasati aceasta tasta pentru a salva 
modelele de broderie şi caracterele 
alfanumerice în memoria maşinii. 
 
 

 

DURATA  Timp necesar pentru brodare 
 

 
 
 



 

CONTOR AC: Număr avans ac 

  

UNITATE DE AFIŞAJ 
Unităţile de măsurare care sunt afişate 
pot fi selectate, [mm/ţoli] 

  

 

#123: Număr culoare fir 

  

Selectaţi din următorul set de culori ale firului (Afişajul 

de mai sus este un exemplu atunci când selectaţi FIR 

DE BRODARE (POLIESTER)*.) 

• FIR BRODARE (POLIESTER)* •FIR 

COUNTRY (BUMBAC)* •FIR MADEIRA 

POLY * •FIR MADEIRA RAYON* •FIR 

SULKY* •FIR ROBISON-ANTON POLY * 

 

buton LCD  
Exemplu: Selectarea caracterelor alfanumerice  

 
 

 

Atunci când un model specific este 
selectat, apăsaţi această tastă şi apoi 

apăsaţi  pentru a comuta 
afişajul. Setările de cusut, cum ar fi 
şirul specificat de caractere 
alfanumerice şi culoare este confirmat. 

  



  Apasati aceasta tasta pentru a schimba setările firului. 

 
 

Apăsaţi această tastă pentru a selecta 
sau anula tăierea programată a firului. 

   Apăsaţi [+] sau Q pentru a schimba densitatea 
firului (numai caractere şi modele cadru). 

  Apasati aceasta tasta pentru a regla modelul. 
 

 
  

 

 

 
 

 Înapoi cu o culoare  

 Înainte o culoare  

 Înapoi o cusătură  

 Înainte o cusătură 
Pentru detalii, consultaţi "Re-coasere" (pagina 
166). 
 

   Poziţia modelului în cadrul broderiei poate 
fi verificată, iar dimensiunea şi unghiul pot 
fi modificate. 
Pentru detalii, consultaţi "Reglarea 
aspectului şi dimensiunii" (pagina 162). 

 
 

 
 

 Apăsaţi această tastă atunci când doriţi 
să modificaţi culoarea, caracterul cu alt 
caracter în broderie. Având în vedere că 
maşina de cusut se opreşte la sfârşitul 
fiecărui caracter, firul superior este 
schimbat pe măsură ce coaseţi. Apasati 
aceasta tasta din nou pentru a anula 
culoare multiplă. 

  

Acul avansează o singură culoare sau o 
cusatura (dacă este apăsat continuu, 9 la 30 
de cusaturi) deodată şi schimbă poziţia de 
plecare pentru broderie. Acesta este utilizat 
atunci nu se coase o anumită culoare sau 
atunci când se reporneşte masina de cusut 
după ce a fost oprită în mijlocul funcţionării. 

Memo  
• Tastele care apar înconjurate cu o linie punctată 

(ex.  nu pot fi folosite. 

Exemplu: Selectarea unui model de broderie 

  

 Apasati aceasta tasta pentru a verifica 
ordinea culorilor multiple. Apăsaţi 

 pentru comutarea afişajului. 

  

 

 



Selectarea caracterelor 
alfanumerice  

Specificaţi caracterele pentru broderie. 

Memo 
• Atunci când mesajul "Modelul este prea 

mare pentru gherghef" este afişat, nu mai 
pot fi introduse caractere. 

• Caractere de diferite fonturi (sans serif şi 
serif, etc.) nu pot fi combinate.   

 
Selectarea caracterelor alfanumerice. 
 

 

Selecta ţi fontul.  

 
 
Introduce ţi caracterele. 

Memo 
Dacă se introduce un caracter din greşeală, apăsaţi 

  
Pentru a introduce un spaţiu, apăsaţi "_". 

 

Exemplu: Se activează 

    Comuta între litere mari / mici 

Comuta între dimensiune mare / mediu / 
mică 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Memo 
Caracterele introduse pot fi salvate 
pentru o utilizare ulterioară. Pentru 
detalii, consultaţi "Salvare modele" 
(pagina 174).  



Selectarea unui model de 
broderie  

Există 70 modele de broderie, cum ar fi flori şi animale, 
salvate în memoria maşinii. 

 

 

70 Modele de broderie 
 

Memo  
Consultaţi "Tabel de schimbare a culorii 
modelelor de broderie" în Ghidul de referinţă 
rapidă pentru mostre de modele finalizate şi fire 
utilizate. 

 

Selectarea unui model cadru  
10 forme, cum ar fi patrate si cercuri, pot fi combinate 
cu 12 tipuri de cusatura. 

Memo  
• Consultaţi "Modele cadru" în Ghidul de referinţă 

rapidă pentru forme model cadru şi cusaturi.  
 

 
Apăsaţi  

   
Apăsaţi 

 

  

   

 
 

Ecranul de selectare model este afişat. 

Selecta ţi modelul.  

Comutaţi ecranul folosind    (tasta 

pagina anterioară) şi    (tasta pagina 
următoare). 

 

Ecranul de selectare formă cadru este afişat. 
Selecta ţi form ă cadru.  

Comutaţi ecranul folosind  (Tasta pagina 

anterioară) şi (tasta pagina următoare), şi 
selectaţi din cele 10 tipuri. 

 

 

Când este apăsat , afişajul modelelor 
se mută înapoi /înainte 10 modele. 

 

 

 
 

 

 
 

Ecranul de selectare cusătură este afişat. 
 

 
Atunci când un model este selectat, 
acesta poate fi brodat. 

 

 

 



 
Selectare cus ătură.  

Comutaţi ecranul folosind  (Tasta pagina 

anterioară) şi (tasta pagina următoare), şi 
selectaţi din cele 12 cusături. 

Introduce ţi cardul de broderie în fanta pentru 
card pe partea dreapt ă a maşinii de cusut.  
Îndreptaţi săgeata de pe cardul de brodat spre dvs., 
şi introduceţi-l în direcţia indicată de săgeată. 

 

 

Atunci când o cusătură este selectată, 

aceasta poate fi brodată. 

  

Utilizarea cardului de brodare 

Dacă se utilizează un card de brodare, puteţi broda alte 

modele decât modelele salvate în maşina de cusut. 
Există diverse carduri cu diferite teme. 

Porni ţi maşina de cusut  

 
 

 

Notă 
Opriţi întotdeauna maşina de cusut pentru a 
intrdoduce şi scoate cardurile de brodare. 
Introduceţi cardul de brodare în fanta pentru 
card, cu faţa în direcţia cea bună. 
Nu puneţi altceva decât un card de brodare în 
fanta pentru acesta. 
Atunci când cardurile de brodare nu sunt în uz, 
păstraţi-le în casetele lor de depozitare. 
Utilizaţi exclusiv carduri de brodat fabricate 
pentru această maşină. Utilizarea cardurilor 
neautorizate poate determina funcţionarea 
incorectă a maşinii. 
Este posibil ca anumite carduri de brodare 
achiziţionate în alte ţări să nu funcţioneze cu 
maşina. 

 

 

Apăsaţi  pe ecran 

 

Este afişat acest ecran de selecţie pentru 
modelele memorate pe card. 

Selecta ţi un model  
Este aceeaşi operaţiune ca la "Selectarea unui 
model de broderie" (pagina 1 55). 
 

 

 

 

Opri ţi maşina de cusut  

 

 

 



Brodare 
După ce s-au făcut pregătirile, puteţi încerca brodarea. Această secţiune descrie paşii pentru brodare şi 
appliqueing. 

Verificarea modelului înainte 
de brodare  

Ghergheful este mutat pentru a indica poziţia de 
brodare. Urmăriţi îndeaproape ghergheful pentru a 
verifica dacă modelul este cusut la locul corect. 

După selectarea modelului de broderie, 

apăsaţi  
. 

Cadrul se mută pentru a indica 
întreaga zonă de brodare. 

 

Este afişat ecranul de brodare. 

 

ATENŢIE 

Asigura ţi-vă că acul este ridicat atunci 
când ghergheful este în mi şcare. În cazul în 
care acul este coborât, acesta se poate 
rupe şi provoca accidente.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Apăsaţi   

 

Este afişat ecranul de dispunere.  

Apăsaţi  
 

 

 



Brodarea unui model  

Modelele de broderie sunt brodate cu o schimbare a firului 

după fiecare culoare. 

Pregăti ţi firul de brodat al culorii afi şate pe 
ecran.  

Exemplu: Num ărul de fire de broderie selectat  
 

  

 

1 

 

Gherghefuri care pot fi folosite pentru brodare 

2 Pas culoare curentă / Numărul de culori din model 
3 Denumirea curentă a culorii 
4 Culoare curentă 
5   Următoarea culoare 
• Numărul culorii firului setat afişat pentru culorile 

firului poate fi schimbat. Apăsaţi   (tasta de 
setare), şi apoi schimbaţi setarea în ecranul de 
setare. Pentru detalii, consultaţi "Funcţionarea 
LCD (ecran cu cristale lichide)" (pagina 151) 

 
 
 

 

 

Setaţi firul de brodat, şi pune ţi firul pe ac.  

• Consultaţi "Înfilarea firului superior" (pagina 32). 

Notă 
• Înainte de a utiliza instrumental de înfilare a 

acului, asiguraţi-vă că lăsaţi în jos picioruşul 
presor. 

Trece ţi firul prin gaura picioru şului de brodat, şi 
ţine ţi-l uşor în mâna stâng ă. 
Lăsaţi firului puţin joc. 

 

 
 

În cazul în care firul este tras prea tare, acul 
se poate rupe sau îndoi. 
Nu lăsaţi mainile sau alte obiecte să 
lovească transportorul în timpul coaserii. 
Modelul se poate descentra. 

 

 



 

Coborâ ţi pârghia picioru şului presor.  

 
(1) Pârghie picioruş presor 

 

Apăsaţi  (Buton pornire /oprire). 

  (1) Buton pornire /oprire  

 Apăsaţi  (Buton pornire /oprire) din nou.  

Brodarea reîncepe. 

Brodarea se opreşte automat cu întărire după 

ce o culoare a fost finalizată. Dacă s-a setat 
tăierea automată a firului, firul este taiat. 

Configura ţi firul de brodat pentru urm ătoarea 
culoare, şi repeta ţi paşii de la 2 la 8.  

Când este cusută ultima culoare, mesajul 
"Coasere finalizată" apare pe ecran. Apăsaţi I  

, şi ecranul va reveni la 
ecranul iniţial. 

Tăiaţi firul în surplus  

Memo 
Pentru setarea tăierii automate, consultaţi 
"Funcţionarea LCD (ecran cu cristale lichide)" 
(pagina 153) 

ATENŢIE 
Utilizaţi ghergheful care corespunde 
dimensiunii modelului care este brodat. În 
caz contrar, ghergheful ar putea fi lovit de 
picioruşul presor şi poate cauza accidente 
sau ruperea acului. 

 

 

 

După ce avanseaz ă 5-6 împuns ături, ap ăsaţi 
 (Buton pornire /oprire) pentru a opri 

maşina.  

Folosi ţi foarfecele pentru a t ăia firul la începutul 
cus ăturii.  
Tăiaţi firul la marginea cusăturii. 

 

 

Notă 
Dacă firul este lăsat la începutul cusăturii, acesta 
poate fi cusut pe masura ce continuati brodarea 
modelului, făcând foarte dificilă manevrarea aţei 
după modelul este terminat. Tăiaţi firul la 
început. 

. 

 

 



Realizarea aplica ţiilor  
Pregătiţi ţesătura de bază şi materialul pentru aplicatii 

(bucată aplicaţie). Apăsaţi  (tastă setări), şi 
setaţi afişajul culorii firului la DENUMIREA CULORII, 
astfel apar pe ecran "MATERIAL APLICAŢIE", 
"POZIŢIE APLICAŢIE" ŞI "APLICAŢIE". 

Selecta ţi un model de aplica ţie 

 

Scoate ţi materialul din gherghef, şi tăiaţi-l de-a 
lungul liniei de contur.  
Tăiaţi cu atenţie de-a lungul cusăturii şi scoateţi firul. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

"MATERIAL APLICAŢIE" este afişat pe ecran. 

 

Aplica ţi stabilizator care se calc ă pe partea 
din spate a materialului aplica ţiei, si intindeti 
pe gherghef.  
 

Coborâ ţi pârghia picioru şului presor, şi apăsaţi 

(Buton pornire /oprire).  

Este cusut conturul pentru aplicaţie, şi maşina 
de cusut se opreşte. 

 

• În cazul în care nu se taie chiar pe cusătură, 
aceasta nu va fi finalizată îngrijit. 

Intindeti materialul de baz ă pe gherghef  

Configurarea firului pentru aplica ţii.  

   Buton pornire /oprire  

 
Poziţia pentru aplicatie este cusută, iar maşina 
de cusut se opreşte. "APLICAŢIE" va fi afişat pe 
ecran. 

 
(1) Poziţie aplicaţie 
(2) Material de bază 

 

 

(1)  Linie contur 
(2)   Bucată de material aplicaţie 

"POZIŢIE APLICAŢIE" va fi afişat pe ecran. 

 

 

Coborâţi pârghia picioru şului presor şi apăsaţi. 



Aplica ţi un strat sub ţire de adeziv textil sau adeziv 
spray pe partea din spate a buc ăţii aplicatiei, şi 
ataşaţi-l în pozi ţia aplicatiei. 

 
 

Coborâ ţi pârghia picioru şului presor şi apăsaţi. 

 (Buton pornire /oprire).  
 

 
 
Poziţia pentru aplicatie este cusută, iar maşina 
de cde cusut se opreşte. 

 

Memo 
Când sunt afişate mesajele "MATERIAL 
APLICAŢIE", "POZIŢIE APLICAŢIE" şi 
"APLICAŢIE", nu apare un fir de o anumită 

culoare. Utilizaţi un fir de culoare adecvată 
pentru a potrivi aplicaţia. 

Urma ţi instruc ţiunile de pe ecran, şi 
schimba ţi culorile firului pe m ăsură ce 
coase ţi. 

 

  

 

 

 



Editarea şi salvarea modelelor  

Această secţiune descrie modurile de editare, modificare, repozitionare si memorare a modelelor. 

Reglarea aspectului 
şi dimensiunii  

Modelul este în mod normal pozitionat in centrul 
gherghefului. Puteţi verifica aspectul înainte de a începe 
brodarea şi schimba poziţia şi dimensiunea. 

Memo 
Tastele care apar înconjurate cu o linie punctată 

(ex. ) nu pot fi folosite. 

După selectarea modelului de broderie, ap ăsaţi 

 

Este afişat ecranul de brodare. 
 

Este afişat ecranul de dispunere. 

 

Verifica ţi şi regla ţi dispunerea  

 
(1) Dispunere în gherghef  
(2) Unitate de afişaj (cm/INCH)  
(3) Gherghefuri disponibile 
(4) Taste schimbare poziţie  
(5) Tastă dimensiune /dispunere  
(6) Tastă rotire 
(7) Tastă imagine în oglindă 
orizontală  
(8) Tastă probă 
(9) Tastă punct de pornire  
(10) Distanţa de la centru  
(11) Dimensiune broderie 

Dimensiune gherghef  
Este afişată dimensiunea gherghefului care poate fi 
utilizat. Când semnul de mai mic în culoare gri apare 
pe ecran, ghergheful (mic) nu poate fi utilizat. Aceste 
pictograme clipesc intermitent în cazul în care 
modelul a fost redimensionat, dispunerea a fost 
ajustată, sau a fost schimbată dimensiunea 
gherghefului recomandat. 
 

ATENŢIE 
Utilizaţi ghergheful care corespunde 
dimensiunii modelului care este brodat. În 
caz contrar, ghergheful poate lovi picioruşul 
presor şi poate cauza accidente sau 
ruperea acului.

 
 



 

Tastă dimensiune 
Creşte /descreşte dimensiunea 
modelului. Apăsaţi XX pentru a 
reveni la ecranul anterior. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Roteşte modelul 90 de grade spre stânga 
 
Roteşte modelul 90 de grade spre 
dreapta 
Roteşte modelul 10 grade spre stânga 
 
Roteşte modelul 10 grade spre dreapta 
Roteşte modelul 1 grad spre stânga 
 
Roteşte modelul 1 grad spre dreapta 
Readuce modelul la poziţia iniţială 

 

 

 

 

 

 

Micşorează dimensiunea 

Revine la dimensiunea originală. 
Atunci când modelul a fost mutat cu 
tastele de schimbare a poziţiei, 
revine la poziţia sa iniţială. 

Creşte dimensiunea 

 

 

Taste schimbare pozi ţie 
Mută poziţia brodării în sus, în jos, ^(^P  stânga şi 
dreapta. 

Memo 
În cazul în care modelul este mai mare de 

10cm (4 inches) x 10cm (4 inches), poate 
exista o situaţie în care modelul nu poate fi 
rotit. 

 

Memo 
Dacă modificaţi dimensiunea modelului sau o 
inversaţi, broderia care a fost mutată va reveni la 
poziţia iniţială. Utilizaţi tastele de schimbare a 
poziţiei după ce aţi schimbat dimensiunea 
modelului sau aţi inversat-o. Modelele de 
broderie editate sau reglate pot fi salvate în 
memoria maşinii de cusut. Pentru detalii, 
consultaţi "Salvarea modelelor" (pagina 174). 

Tastă dispunere  
Apasati aceasta tastă pentru a trece la 
ecranul de rotaţie. 

 
 

 

Tastă rotire  
Roteşte modelul 1 grad, 10 grade sau 
90 grade deodată. 

Apăsaţi  (Tasta înapoi) pentru a 
reveni la ecranul anterior. 

  

 Tastă imagine în oglindă orizontală 
Reflectă modelul din stânga şi dreapta. 

Memo 
Modelele în oglindă sunt posibile numai 
pentru un model de broderie sau model de 

cadru. 

Tastă punct de pornire brodare  
Comută punctul de plecare a 
cusăturii între centru şi stânga jos 
al desenului sau modelului. 

Apăsaţi  pentru a reveni la ecranul 
anterior. 

Tastă probă 
Mută cadrul pentru a verifica pozitia 
modelului. 

 

. 



Nu coborâţi niciodată acul când 
ghergheful este în mişcare. Acul se poate 
rupe sau îndoi. 
Când aţi revizuit modelul, verificaţi afişajul 
privind gherghefurile disponibile şi folosiţi 
unul adecvat. Dacă utilizaţi un gherghef 
care nu este afişat ca fiind disponibil 
pentru utilizare, picioruşul presor poate 
lovi cadrul şi poate cauza accidentări. 

Memo 
• În cazul în care cusăturile sunt slăbite, tensionaţi 

un pas şi reîncepeţi coaserea. 

Corectarea tensiunii firului  

Tensiunea firului este corectă atunci când firul superior 
este vizibil doar pe spatele tesaturii. 

 
(1)   Partea corectă a stofei  
(2) Partea incorectă a stofei 

 

 

 

Memo 
Atunci când maşina este oprită, dispunerea 

revine la setarea iniţială. 
Puteţi verifica, de asemenea, mărimea şi 

distanţa modelului de la centru apăsând XXX 

după începerea brodării. 
Modelele de broderie editate sau reglate pot fi 

salvate în memoria maşinii de cusut. Pentru 

detalii, consultaţi "Salvarea modelelor" (pagina 

174). 

Reglarea tensiunii firului  

Este foarte dificilă efectuarea modelelor de broderie, dacă 

tensiunea firului nu este corectă. Pentru a preveni 
deteriorarea structurii materialului în lucru, este o idee 
bună să utilizaţi un rest din aceeasi tesatura pentru a 

verifica ajustarea tensiunii firului, etc. 

Tensiunea firului superior este schimbată folosind 
selectorul de tensiune a firului. 
Când se brodează, selectorul tensiunii ar trebui să fie setat 

undeva între 2 şi 6. 

Firul superior este prea strâns  

Firul inferior va fi vizibil pe partea din faţă a 
materialului. În acest caz, scădeţi tensiunea firului 
superior. 

 
(1) Partea corectă a stofei  

(2) ©   Partea incorectă a stofei 

Firul superior este prea sl ăbit  

Firul superior prezintă un joc. În acest caz, creşteţi 
tensiunea firului superior. 

 
(1)   Partea corectă a stofei  
(2)   Partea incorectă a stofei 

Note 
În cazul în care firul superior nu este corect 
băgat în ac sau bobina nu este corect instalată, 
nu va fi posibilă setarea întinderii corecte a 
firului. În cazul în care tensiunea corectă a firului 
poate fi atinsă, puneţi din nou în ac firul superior 
şi introduceţi bobina corect. Dacă selectorul de 
tensiune este setat extrem de jos, maşina se 
poate opri din coaserea in timpul lucrului. Acesta 
nu este un semn că ceva s-a defectat. Pur şi 
simplu creşteţi uşor tensiunea pentru a continua. 

 

 

 
(1) Slab (scade tensiunea firului)  

(2)   Întins (creşte tensiunea firului)  

(3)   Selector tensiune fir superior 

Apăsaţi  (tasta înapoi) pentru a reveni la  
ecranul anterior.  



Conectarea modelelor de 
caractere  

Dacă modelul cu caractere este prea lung pentru a se 
potrivi în gherghef, urmaţi următorii paşi. 

Exemplu: Conectarea "ABC" cu "DEF" 

Introduce ţi "ABC" şi apăsaţi . 
 

 

Apăsaţi  pentru a opri t ăierea automat ă 

a firului  . 

 
Apăsaţi  (Tasta înapoi). 

 

Apăsaţi   

  

 

 

Apăsaţi  pentru a transforma în  

 

Punctul de începere a coaserii este setat la 
stânga jos a desenului sau modelului. 

Coborâ ţi picioru şul presor, şi apoi ap ăsaţi  
(butonul pornire /oprire) pentru a începe 
coaserea.  

Când brodarea este terminat ă, tăiaţi firul l ăsând 
capătul firului mai lung decât de obicei. Fixa ţi apoi 

din nou materialul în gherghef, într-o pozi ţie în 
care pute ţi coase "DEF".  

 
(1)   Pozi ţie de începere a brod ării  
(2)   Pozi ţie de terminare a brod ării  

 Introduce ţi "DEF" şi apăsaţi  

 

 

 

  Apăsaţi • 
 

Apăsaţi   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apăsaţi 

 

 

 

 

 

Pentru a transforma în   

 

Punctul de începere a coaserii este setat la 
stânga jos a desenului sau modelului.

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folosiţi  (tastele de schimbare a 
poziţiei) pentru a muta acul la poziţia de sfârşit 
a broderiei "ABC". 

 
(1)   Poziţia finală a broderiei 

Coborâţi picioruşul presor, şi apoi apăsaţi © 
(butonul pornire /oprire) pentru a broda 
"DEF". 

Re-coasere  

În cazul în care cusătura s-a realizat cu culoarea greşită a 
firului superior, acesta poate fi re-cusută cu culoarea 

corectă. 

Apăsaţi  (buton pornire /oprire) pentru a opri 
maşina de cusut. 

Apăsaţi  

 

 

Când aţi terminat de brodat, tăiaţi firul. 

 

 

 

Apăsaţi  

 

Apăsaţi  (înapoi cu o culoare) pentru a 
reveni la începutul culorii greşite. Mai apăsaţi 

 încă o dată pentru a reveni la culoarea 
anterioară. 

  

Fixaţi culoarea corectă pentru firul superior 

Apăsaţi  (buton pornire /oprire) pentru a 
continua modelul. 

 

 

 

 

 



Firul iese par ţial printr-
un desen  

Dacă firul superior sau firul bobinei se termină în timpul 
coaserii, maşina de cusut se opreşte. Mutaţi înapoi acul 
aproximativ 10 împunsături şi reluaţi coaserea. 

Memo 
• Atunci când firul bobinei se termină, tăiaţi firele 

şi scoateţi ghergheful înainte de a înlocui firul 
bobinei. 

Oprirea în timpul brod ării  

În cazul în care brodarea s-a oprit înainte de a fi 
terminată, verificaţi numărul acului actual şi dispunerea 
înainte de a opri maşina de cusut. 

Memo 
• Atunci când maşina de cusut este oprită, 

dimensiunea şi dispunerea broderiei revin la 
setarea iniţială. Dacă aţi modificat dispunerea, 
trebuie să-l reglaţi din nou. 

 

 

Fixa ţi firul superior sau firul bobinei. 

Apăsaţi . 

  

Memo 
• Dacă numărul acului nu este afişat, arătaţi 

numărul acului pe ecran. Pentru detalii, consultaţi 
"Oprirea în timpul brodării" (pagina 167). 

 

 
Apăsaţi  (buton pornire /oprire) pentru a 
opri ma şina de cusut.  

Verifica ţi num ărul acului actual pe ecran şi 
nota ţi. 
 

 

 

În cazul în care numărul acului nu este afişat, 

apăsaţi  (tasta setări), şi apoi folosiţi  

pentru a afişa următorul ecran. Apăsaţi  

pentru a reveni la ecranul anterior. 
 

 

 

 

Apăsaţi  
 

 
 

Apăsaţi (înapoi o împuns ătură) pentru a 
muta înapoi acul aproximativ 10 împuns ături.  

 (Înainte cu o cusatura) creşte numărul de 
împunsături. 

 

Reîncepe ţi brodarea.  

 

 

Apăsaţi  (tasta brodare).  

 
 
 

Este afişat mesajul de confirmare. 

 



 Apăsaţi   
Apăsaţi 

 
 

 

  
 
Modelul selectat este oprit, şi revine la 
ecranul iniţial al broderiei. 

Opri ţi maşina de cusut  

 

 

 

Apăsaţi  (înainte cu o culoare) pentru a muta 
la începutul culorii cu care dori ţi să broda ţi. 

 

 

Notă 
• Detaşaţi întotdeauna unitatea de brodare când 

mutaţi maşina de cusut. 

Porni ţi maşina de cusut, apoi selecta ţi modelul.  

Memo 
• Dacă aţi modificat dimensiunea broderiei şi / sau 

dispunerea înainte de a opri maşina, efectuaţi 
aceleaşi modificări ale setării din nou înainte de 
a reporni brodarea. Pentru detalii, consultaţi 
"Reglarea dispunerii şi dimensiunii" (pagina 
162). 

Apăsaţi   

 Apăsaţi  (înainte o împuns ătură) pentru a 
creşte num ărul acului.  

Dacă este apăsat în continuu, mută înainte 
1   -> 9 ->30 împunsături. 

 

Mutaţi înainte aproximativ 10 cusături înainte de 
ca numărul total de cusături să fie confirmat în 2. 

 

Reîncepe ţi brodarea.  
 



Măsuri de precau ţie privind brodarea 
Respectaţi următoarele precauţii atunci când folosiţi alte date de broderie, decât cele create şi salvate în această maşină 
 

ATENŢIE 

• Când folosind alte date de broderie, decât modelele noastre originale, firul sau acul se poate rupe 
atunci când este cusută o densitate a cusăturii care este prea fină sau atunci când sunt cusute 
trei sau mai multe cusaturi suprapuse. În acest caz, utilizaţi unul dintre programele noastre de 
broderie pentru a edita datele de brodare. 

■ Tipuri de date de broderie care pot fi utilizate  

• Numai fişiere de date de brodare .pes şi .dst pot fi folosite cu această maşina. Utilizarea altor date decât cele 
salvate folosind unul din programele noastre de broderie pe maşinile de cusut poate cauza funcţionarea 
defectuoasă a maşinii de brodat. 

■ Tipuri de medii USB care pot fi utilizate  

Detalii de brodare pot fi preluate de la o unitate flash USB (memorie flash USB) de orice dimensiune. 

Notă 

• Se poate conecta numai o unitate flash USB (USB de memorie flash) la portul USB de pe această maşină. 

• Unele medii USB nu pot fi compatibile cu această maşină. Vizitaţi site-ul nostru pentru mai multe detalii. 

• Atunci când se utilizează suportul USB echipat cu un indicator de acces, indicatorul de acces va începe să 

clipească după ce USB-ul este introdus în computer sau maşină, şi poate dura aproximativ 5-6 secunde înainte ca 

acesta să fie recunoscut. (Durata de timp diferă în funcţie de suportul USB.) 

• Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de instrucţiuni inclus cu suportul USB pe care l-aţi cumpărat. 

Memo 
• Litere şi cifre pot fi utilizate în numele directorului şi numele fişierului. În plus, dacă numele folder-ului sau numele 

de fişier conţine nu mai mult de opt caractere, va apărea pe ecran numele întreg. Dacă numele conţine mai mult 
de opt caractere, numai primele şase caractere, urmate de "~" şi un număr apar ca denumire. 
Acest lucru este valabil numai pentru directoare şi fişiere de date de broderie.dst. 

■ Precau ţii privind folosirea calculatorului pentru crearea şi salvarea datelor  

• În cazul în care nu poate fi identificat un nume de folder sau de fişier de date pentru brodare, de exemplu, deoarece 
numele conţine caractere speciale, folderul sau fişierul nu vor fi afişate. Dacă se întâmplă acest lucru, schimbaţi 
numele. Vă recomandăm să utilizaţi cele 26 de litere ale alfabetului (majuscule si minuscule), numerele de la 0 la 9, 
"-", şi "_". 

• fişierele .pes salvate cu numărul de cusături, numărul de culori şi numărul de modele combinate care depăşesc 

limitele specificate nu pot fi afişate. Utilizaţi unul din programele noastre de broderie pentru a edita modelul de 
broderie, astfel încât acesta să respecte specificaţiile necesare. 

• Chiar dacă unitatea de brodare nu este ataşată, maşina va recunoaşte datele de brodare. 

 



Salvaţi fişierele cu datele de brodare în directorul rădăcină sau folderele de pe directorul rădăcină al USB-ului. Dacă 
un fişier de date de brodare este salvat într-un folder pe un sub-director, acel fişier nu poate fi recuperat de către 

maşină. Salvaţi fişierele cu date de brodare în suportul USB ca în diagrama de mai jos. 

  

(1)   Directorul rădăcină al mediului USB  

(2)   Sub-director 

 Folder 

 : Fişierul de date de brodare  

*1) Nu creaţi un folder pe un sub-director. 

• Numărul maxim total de fişiere şi foldere cu date de broderie pe care aveţi posibilitatea să le salvaţi pe un suport 

USB este de 200. (De exemplu, aveţi posibilitatea să salvaţi 5 directoare şi 195 fişiere de date de brodare pe un 
suport USB.) Dacă salvaţi mai mult de 200 de fişiere, inclusiv foldere, modelele de broderie nu pot fi transferate la 
maşină, deoarece maşina nu poate recunoaşte conţinutul suportului USB. 
În acest caz, reduceţi numărul de fişiere (inclusiv foldere) salvate în suportul USB. 

• În plus, în cazul în care modelele de broderie conţin prea multe culori (acest număr poate varia în cadrul modelelor), 
nu este posibil transferul unui model de broderie la maşină, chiar dacă sunt mai puţin de 200 de fişiere (inclusiv 

foldere), pe suportul USB. Dacă se întâmplă acest lucru, va trebui, de asemenea, să reduceţi numărul de fişiere 
(inclusiv foldere) de pe suportul USB. 

Tajima (.dst) Date de brodare  

• Când este importat un fişier .dst, singurul mod în care poţi vizualiza design-ul este prin selectarea modelului (numele 

fişierului). 

Apoi apăsaţi     pentru a afişa modelul pe ecran. 

 



Transferul modelelor de broderie 
de la calculator la masina  

Modelele de broderie pot fi transferate de la calculator 

la maşină folosind un suport USB. Urmaţi procedura 
de mai jos. 

Copia ţi date de brodare (foldere şi /sau 
fişiere cu modele).  

 

 
Pregăti ţi datele de brodare pe calculator 
respectând precau ţiile din sec ţiunea ‘Precau ţii 
privind datele de brodare’ (pagina 169 la 170)  

 

Notă 
Asiguraţi-vă că citiţi toate precauţiile din  
"Precauţii privind datele de brodare" (pagina 
169 la 170) şi le respectaţi. În caz contrar, 
fişierele cu modele nu pot fi preluate corect în 
maşină. 

 Scoate ţi în siguran ţă suportul USB din portul 
USB de pe computer. (Consulta ţi "Aten ţie" 
mai jos.)  

 

 

Introduce ţi USB-ul în portul de USB de pe 
maşină. 

(1)   port USB pe calculator  
(2) suport USB 

 

 
 

(1)   port USB pe calculator  
(2) suport USB 

Pictograma "Disc ce poate fi scos/Removable 
Disk" apare în "Computer (My computer)" pe 
calculator. 

 

ATENŢIE 
Inainte de a deconecta suportul USB, 
apăsaţi pictograma "Safely Remove 
Hardware" /Scoateţi unitatea în siguranţă în 
bara de activităţi a Windows   XP/Windows 
Vistas/Windows^ 7. 
Apoi, atunci când unitatea poate fi scoasă în 
siguranţă, deconectaţi suportul USB de la 
calculator. 

 

În cazul Windows Vista ®

 

 

 

 



 

Introduce ţi USB-ul în portul de USB de pe 
maşină.  
 

 

(1) port USB 
pentru unitate USB (memorie flash USB )  
(2) suport USB  

Memo 
Nume de foldere sunt afisate primele in forma 

de  în ordine alfabetică, apoi fişierele .pes 
şi apoi dst fişierele sunt afişate în forma de 

 în ordine alfabetică. 
 

 

 

 

Fişierele .pes sunt afişate în la dimensiunea 
miniatură a imaginii iar fişierele .dst sunt 
afişate cu nume, format de fişier şi 
dimensiunea fişierului. 

 

 

 

Apăsaţi  

 

 

 

Sunt afisate folderele şi / sau fişierele 
modelelor din directorul rădăcină al suportului 
USB. 

Notă 
Dacă apare mesajul "Reduceţi numărul de 
modele", suportul USB poate fie să conţină mai 
mult de 200 de modele (inclusiv foldere) sau 
desenele de broderie conţin prea multe culori 
(deşi s-ar putea să nu mai mult de 200 de 
modele). În acest caz, deconectaţi suportul USB 
din maşină, introduceţi-l înapoi în computer, şi 
apoi ştergeţi câteva modele deodată de pe 
suportul USB. 
Închideţi mesajul de eroare pe maşină, şi 
apoi repetaţi procedurile incepand de la 
pasul 6. 



Selecta ţi folderul dorit sau modelul pe care dori ţi 

să prelua ţi.   Comută ecrane folosind  (tasta 

pagina anterioară) şi  (tasta pagina 
următoare). 

 

 Selecta ţi modelul pe care dori ţi să-l prelua ţi. 

 
 
 

(1)   Numele folderului (afişat cu până la 6 caractere 
numai atunci când este selectat un folder.) 

• Pentru a reveni la directorul rădăcină, apăsaţi 

. 

 

Apăsaţi 
 

(1)   Numărul de pagina afişată în prezent din numărul 
total de pagini 

(2) Folder (nume folder) 
(3) Fişier cu model (dimensiunea imaginii în miniatură 
sau numele de fişier) 

Dacă       este apăsat, afişajul 

de foldere şi / sau modele se mişcă înainte sau 

înapoi în trepte de 10. 
Dacă aţi selectat un folder  

 

 
 
Sunt afişate modelele din folder. Treceţi la 
pasul 9. 

Dacă aţi selectat un model 

 

 

*1) Afişajul acestei părţi diferă în funcţie de 

operaţiunea de la pasul 8. 

� Modelul salvat este preluat.  

� Apare ecranul de broderie, şi puteţi broda 
modelul preluat. 

Regla ţi modelul dorit, şi apoi începe ţi brodarea. 

 

  

 

Modelul este prezentat în evidenţierea inversă. 
Treceţi la pasul 10. 

 

  

 



Salvarea modelelor  

Pot fi salvate  în memoria maşinii de cusut modelele de 
broderie şi caractere alfanumerice pe care le-aţi 
particularizat. 
Deoarece modelele salvate nu vor fi şterse atunci când 
maşina este oprită, le puteţi prelua întotdeauna pentru 
broderie. Acest lucru este convenabil pentru salvarea 
numelor şi elementelor similare. Aveţi posibilitatea să 
salvaţi până la 12 modele sau 512KB de date. 

■   Salvarea unui model  

După selectarea modelului care urmeaz ă să fie 

memorat, ap ăsaţi  (tasta memorie ). 

 

"Salvează..." apare în timp ce este salvat 
modelul. După ce modelul s-a salvat, apare din 

nou ecranul iniţial. 

Notă 
• Nu opriţi maşina de cusut, în timp ce modelul este 

salvat, altfel datele modelului pot fi pierdute. 

Preluarea modelului 

Apăsaţi  (tasta preluare) 

 

Sunt afişate modelele salvate 

Selecta ţi modelul pe care dori ţi să-l 
prelua ţi. 

Comută ecrane folosind  (tasta pagina 

anterioară) şi  (tasta pagina următoare). 

 

 
(1) Cantitatea totală de memorie folosită /Cantitate totală 
de spaţiu de memorare  
(2) Numărul paginii curent afişate din numărul total de 
pagini 

Modelul selectat este prezentat în 
evidenţierea inversă. 

Apăsaţi  

Pentru a şterge modelul memorat, apăsaţi   

 

Modelul salvat este preluat. 

Apare ecranul de coasere, şi puteţi broda 
modelul preluat. 

 



 

5   ANEXA  

Diferite proceduri de întreţinere şi identificare a defectelor sunt descrise în acest capitol. 

Întreţinere şi îngrijire .................................................................................................176 

Remedierea defecţiunilor..........................................................................................178 

Actualizarea programului maşinii folosind suportul USB...........................................188 

Index ........................................................................................................................189 



Curăţare şi între ţinere  

Operaţiunile de întreţinere ale maşinii de cusut simple sunt descrise mai jos. 

Curăţarea suprafe ţei maşinii  

Dacă suprafaţa maşinii este murdară, înmuiaţi o 
carpa in detergent neutru, stoarceţi bine, apoi 
ştergeţi suprafaţa maşinii. Dupa curatarea o dată cu 
o cârpă umedă, ştergeţi din nou cu o cârpă uscată. 

 

ATENŢIE 
Deconecta ţi cablul de alimentare înainte de 
a cur ăţa maşina. În caz contrar, se pot 
produce accidente şi electrocut ări.  

 
Slăbi ţi şurubul suportului piciorului presor 
şi înlătura ţi suportul pentru picioru şul 
presor (pagina 45), iar apoi sl ăbi ţi şurubul 
de fixare a acului şi scoate ţi acul (pagina 
41). 

 
(1) Suport picioruş presor 
(2) Şurub suport picioruş presor 
(3) Şurub de prindere a acului 

Curăţarea cursei  

Performanţa cusutului va avea de suferit dacă se 
adună praf în suveică. Prin urmare, ar trebui să fie 
curăţată periodic. 

Opri ţi maşina de cusut  

 

Deconecta ţi cablul de alimentare de la mufa 
sursei de alimentare de pe partea dreapt ă a 

maşinii de cusut.  

 
Prinde ţi ambele p ărţi ale capacul pl ăcu ţei 
acului, şi apoi glisa ţi spre dvs. .  

 

(1) Capac plăcuţa acului 

� Capacul plăcuţei acului este îndepărtat. 

Îndep ărta ţi suveica.  
Prindeţi suveica, şi apoi trageţi-o afară. 

 

ATENŢIE 
 
Deconecta ţi cablul de alimentare înainte de 
a cur ăţa maşina. În caz contrar, se pot 
produce accidente şi electrocut ări.  
 
 
   Scoate ţi accesoriul mas ă fixă de 
lucru sau unitatea de brodare, dac ă 
sunt ata şat. 

(1)   Suveica 

 

 

 

 

■^^ 

 

 

 



 

Utiliza ţi o perie sau un aspirator pentru a 
elimina orice scame şi praful de pe cursa si 
senzorul de înfilare a bobinei şi zona din 
jur.  

 

Introduce ţi lamelele pe capacul pl ăcu ţei 
acului în placa acului şi apoi glisa ţi capacul 
în spate  

 

 
(1) Perie de curăţat 
(2)  Cursă 
(2) Senzor înfilare bobină 

Notă 

• Nu aplicaţi ulei pe suveică. 

• Dacă există scame sau praf pe senzorul de 
înfilare a bobinei, senzorul nu va funcţiona 
corect. 

Introduce ţi suveica astfel încât marcajul A de 
pe suveic ă să se alinieze cu marcajul O de 
pe curs ă. 

 

 
(1) Capac plăcuţa acului 

 

ATENŢIE 
 
Nu folosi ţi niciodat ă o suveica care este 
zgâriata. În caz contrar, firul superior se 
poate încurca, acul se poate rupe sau 
opera ţiunea de coasere poate avea de 
suferit. Pentru o suveic ă nou ă (cod pies ă: 
XE7560-001 (marcaj verde)), contacta ţi cel 
mai apropiat centru de service autorizat. 
Asigura ţi-vă că suveica este instalat ă 
corect, în caz contrar, acul se poate rupe.  

 

• Aliniaţi marcajele  şi O. 

 

(1) Marcaj   
(2) Marcaj O  
(3)   Suveica 

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

 



Posibile probleme 
Dacă maşina nu mai funcţionează corect, verificaţi următoarele probleme posibile înainte de a solicita servisarea. Puteţi 
rezolva majoritatea problemelor de unul singur. Dacă aveţi nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center oferă 
recomandări la cele mai recente întrebări frecvente şi sfaturi de depanare. Vizitaţi [http://solutions.brother.com]. Dacă 
problema persistă, contactaţi distribuitorul sau cel mai apropiat centru de service autorizat. 

Problemă Cauză probabilă Soluţie Referinţă 

Maşina nu este pornită. Porniţi maşina pagina 17 

Butonul de pornire /oprire nu a fost 
apăsat. Apăsaţi butonul pornit /oprit. pagina 55 

Pârghia picioruşului presor este ridicată. Cobrâţi pârghia picioruşului presor . pagina 54 
 

Butonul pornit / oprit a fost apăsat, chiar 
dacă pedala este conectată 

Nu utilizaţi butonul pornit /oprit atunci când 
pedala este conectată. Pentru a utiliza 
butonul pornit /oprit, deconectaţi pedala. 

pagina 55 

Maşina de cusut nu 
funcţionează 

 

Axul bobinatorului este pe partea 
dreapta după înfăşurarea bobinei. Glisaţi axul bobinatorului spre stânga. Pagina 26 

Acul este incorect instalat, 
 Instalaţi corect acul. 

Şurubul de fixare a acului este slăbit 
 

Folositi surubelnita pentru a strange bine 
şurubul. 

Acul este îndoit sau bont. Înlocuiţi acul 

Pagina 41 

Combinaţia de material, aţă şi ac nu 
este corectă. 

Selectaţi un fir si un ac care sunt adecvate 
pentru tipul de material cusut. Pagina 39 

picioruşul presor care este folosit nu 
este potrivit pentru tipul de cusătură pe 
care doriţi să-l coaseţi. 

Ataşaţi picioruşul presor care este potrivit 
pentru tipul de cusătură pe care doriţi să-l 
coaseţi. 

Pagina 72 

Tensiunea firului superior este prea 
mare. Slăbiţi tensiunea firului superior. Pagina 62 

Materialul este tras prea mult. Ghidaţi uşor tesatura. 
. - 

Mosorul este incorect instalat. Instalaţi corect mosorul 
 

Pagina 31 
 

Zona din jurul orificiului din placa acului 
este zgâriată, sau are o bavură pe ea. 

Înlocuiţi plăcuţa acului. Contactaţi dealer-ul 
sau cel mai apropiat centru de service 
autorizat. 

 

Zona din jurul orificiului din picioruşul 
presor este zgâriată, sau are o bavură 
pe ea. 

Înlocuiţi picioruşul presor Contactaţi dealer-
ul sau cel mai apropiat centru de service 
autorizat. 

 

Suveica este zgâriată, sau are bavuri 
pe ea. 

Înlocuiţi suveica. Contactaţi dealer-ul sau 
cel mai apropiat centru de service 

autorizat. 
 

Acul se rupe 
 

Nu este utilizată bobina special 
concepută pentru această maşină. 

Bobinele necorespunzătoare nu vor 
funcţiona corect. Utilizaţi exclusiv o bobină 
concepută special pentru această maşină. 

pagina 22 



Problemă Cauză probabilă Soluţie Reference 

Acul se rupe Firul superior nu a fost corect 
înfilat. 

Corectaţi înfilarea firului superior pagina 32 

Firul superior nu a fost correct înfilat (de 
exemplu, mosorul nu este instalat 
corect, capacul mosorului este prea 
mare pentru a fi mosorul utilizat, sau firul 
a ieşit din bara cu ace (ghidaj de fir.) 

Corectaţi înfilarea firului superior 
Folosiţi capacul care se potriveşte cel mai 
bine dimensiunea mosorului utilizat. 

pagina 31     

Există noduri sau incurcaturi in fir. Eliminaţi orice noduri sau incurcaturi. 
 
 

- 

Acul selectat nu este potrivit pentru firul 
folosit. 

Selectaţi un ac, care este adecvat pentru 
tipul de fir folosit. 

Pagina 39 

Tensiunea firului superior este prea 
slabă. 
 

Slăbiţi tensiunea firului superior. 
 

Pagina 62 

Firul este incurcat, de exemplu, în 
suveica. 
 

Îndepărtaţi firul încurcat. Dacă firul este 
incurcat in suveica, curatati cursa. 

Pagina 176 

Acul este îndoit sau bont.  
 

Înlocuiţi acul 

Acul este incorect instalat. Instalaţi corect acul. 

Pagina 41 

Zona din jurul orificiului din picioruşul 
presor este zgâriată, sau are o bavură 
pe ea.  

Înlocuiţi picioruşul presor Contactaţi 
dealer-ul sau cel mai apropiat centru 
de service autorizat. 

- 

Suveica este zgâriată, sau are bavuri 
pe ea. 

Înlocuiţi suveica. Contactaţi dealer-ul 
sau cel mai apropiat centru de service 
autorizat. 

- 

Firul superior se rupe 
 

Nu este utilizată bobina special 
concepută pentru această maşină. 

Bobinele necorespunzătoare nu vor 
funcţiona corect. Utilizaţi exclusiv o 
bobină concepută special pentru 
această maşină. 

pagina 22  

Firul nu este trecut corect prin 
ghidajul de bobinare. 

Treceţi corect firul prin ghidajul de 
bobinare. 

pagina 24 

Bobina de învârte încet. Mutaţi controlerul vitezei de coasere spre 
dreapta (astfel încât viteza să fie rapidă). 

pagina 25    

Aţa bobinei nu se 
înşiră uniform 

Firul care a fost scos nu a fost 
înfăşurată pe bobină corect. 

Înşiraţi firului care a fost scos in jurul 
bobinei de cinci sau şase ori în sensul 
acelor de ceasornic. 

pagina 25    

Aţa bobinei este incorect montată. Instalaţi corect aţa bobinei. pagina 27    

Bobina este zgâriata sau nu se roteşte 
uşor, sau are o bavuri pe ea. 

Înlocuiţi bobina. - 

Aţa inferioară se 
încurcă sau se rupe 

Firul este incurcat. Îndepărtaţi firul încurcat şi curăţaţi cursa. pagina 176   



Problemă Cauză probabilă Soluţie Reference 

Aţa inferioară se 
încurcă sau se 
rupe 

Nu este utilizată bobina special 
concepută pentru această maşină. 

Bobinele necorespunzătoare nu vor 
funcţiona corect. Utilizaţi exclusiv o 
bobină concepută special pentru 
această maşină. 

pagina 22 

Firul superior nu a fost corect 
înfilat. 

Corectaţi înfilarea firului superior pagina 32 

Firul superior nu a fost corect 
înfilat. 

Corectaţi înfilarea firului superior 
Asiguraţi-vă că aţa atârnă în arcul 
ghidajului de fir, care se afla pe partea 
stângă a capacului ghidajului de fir. 

pagina 32 
pagina 33 

 

Aţa bobinei este incorect montată. Instalaţi corect aţa bobinei. Pagina 27 
 

Combinaţia de material, aţă şi ac nu 
este corectă. 

Selectaţi aţa si acul care sunt adecvate 
pentru tipul de material cusut. 

Pagina 39 
 

Suportul picioruşului presor 
este incorect instalat. 

Instalaţi corect suportul picioruşului 
presor. 

Pagina 45 
 

Tensiunea aţei este incorectă. Ajustaţi tensiunea firului superior. pagina 62 

Aţa este încurcată 
pe partea incorectă 

a materialului 
 

Nu este utilizată bobina special 
concepută pentru această maşină. 

Bobinele necorespunzătoare nu vor 
funcţiona corect. Utilizaţi exclusiv o 
bobină concepută special pentru 
această maşină. 

pagina 22 

Aţa superioară este 
prea întinsă 

Aţa bobinei este incorect montată. Instalaţi corect aţa bobinei. pagina 27      

Firul superior nu a fost corect înfilat, 
sau bobina este incorect instalată. 

Înfilaţi corect firul superior şi instalaţi 
corect aţa bobinei. 

pagina 22,    
pagina 31  

Mosorul este incorect instalat. Instalaţi corect mosorul. 
 
 

pagina 31   

Combinaţia de material, aţă şi ac nu 
este corectă. 

Selectaţi aţa si acul care sunt adecvate 
pentru tipul de material cusut. 
 

pagina 39 

Acul este îndoit sau bont.  Înlocuiţi acul 
 

pagina 41 
 

Dacă se cos materiale subţiri, 
împunsătura este prea grosieră. 

Scurtaţi lungimea cusăturii sau coaseţi cu 
material stabilizator sub materialul textil. 

pagina 62,     
pagina 70      

Materialul este 
încreţit 

Tensiunea aţei este incorectă. Ajustaţi tensiunea firului superior. pagina 62 

Firul superior nu a fost corect 
înfilat. 

Corectaţi înfilarea firului superior pagina 32     

Combinaţia de material, aţă şi ac nu 
este corectă. 

Selectaţi aţa si acul care sunt adecvate 
pentru tipul de material cusut. 

pagina 39      

Sunt sărite 
împunsături 

Acul este îndoit sau bont.  Înlocuiţi acul pagina 41      



Problemă Cauză probabilă Soluţie Reference 

Acul este incorect instalat. Instalaţi corect acul. pagina 41      

Sunt sărite 
împunsături 

S-a acumulat praf sub placa acului sau 
in suveica. 

Îndepărtaţi capacul plăcuţei acului şi 
curăţaţi cursa. 

pagina 1 76    

S-a acumulat praf în transportoare sau 
în suveica. 

Curăţaţi cursa 
. 

pagina 1 76       

Firul superior nu a fost corect 
înfilat. 

Corectaţi înfilarea firului superior 
 

pagina 32 
 

Suveica este zgâriată, sau are bavuri 
pe ea. 

Înlocuiţi suveica. 
Contactaţi dealer-ul sau cel mai apropiat 
centru de service autorizat. 

- 
 

Se aude un zgomot 
ascuţit în timpul 

coaserii 
 

Nu este utilizată bobina special 
concepută pentru această maşină. 

Bobinele necorespunzătoare nu vor 
funcţiona corect. Utilizaţi exclusiv o 
bobină concepută special pentru 
această maşină. 

pagina 22      

Acul nu a fost ridicat în poziţia corectă. Apăsaţi butonul de pozitie a acului. pagina 32 

Firul nu trece prin 
ochiul acului 

Acul este incorect instalat. Instalaţi corect acul. pagina 41 

Picioruşul presor care este folosit nu 
este potrivit pentru tipul de cusătură pe 
care doriţi să-l coaseţi. 

 Ataşaţi picioruşul presor care este potrivit 
pentru tipul de cusătură pe care doriţi să-l 
coaseţi. 

pagina 72 

Tensiunea aţei este incorectă. Ajustaţi tensiunea firului superior. Împunsătura nu este 
corect reailizată. 

Firul este incurcat, de exemplu, în 
suveica. 

Îndepărtaţi firul încurcat. Dacă firul este 
incurcat in suveica, curatati cursa. 

pagina 62     
pagina 1 76     

 
Transportoarele sunt coborâte. Glisaţi pârghia transportorului de alimentare 

spre dreapta. 
pagina 106     

Cusatura este prea fină. Extindeţi lungimea cusăturii pagina 62 

Picioruşul presor care este folosit nu 
este potrivit pentru tipul de cusătură pe 
care doriţi să-l coaseţi. 
 

Ataşaţi picioruşul presor care este potrivit 
pentru tipul de cusătură pe care doriţi să-l 
coaseţi. 
 

pagina 72  

Materialul nu 
avansează 

Firul este incurcat, de exemplu, în 
suveica. 

Îndepărtaţi firul încurcat. Dacă firul este 
incurcat in suveica, curatati cursa. 

pagina 176    

Materialul avansează 
în direcţia opusă 

Mecanismul de avans este deteriorat. Contactaţi dealer-ul sau cel mai 
apropiat centru de service autorizat. 

- 

Pârghia de înfilare a 
acului nu coboară la 

poziţia corectă 

Acul nu a fost ridicat în poziţia corectă. Apăsaţi butonul de pozitie a acului. pagina 32  

Lampa de cusut este deteriorată.  Contactaţi dealer-ul sau cel mai 
apropiat centru de service autorizat. 

  
Lampa de cusut nu 

se aprinde 
Maşina nu este pornită.  Porniţi maşina pagina 17      

Nu apare nimic pe 
LCD 

Luminozitatea ecranului LCD este fie 
prea luminoasă sau prea întunecată. 

 Reglaţi luminozitatea ecranului LCD. pagina 187     



Problemă Cauză probabilă Soluţie Reference 

Maşina nu 
funcţionează dacă se 

apasă tasta de 
brodare 

Unitatea de brodare nu este 
ataşată. Ataşaţi unitatea de brodare pagina 141 

Nu este selectat niciun model. 
 

Selectaţi un model. 
 pagina 1 50     Unitatea de brodare 

nu se mişcp Unitatea de brodare nu este correct 
fixată. Fixaţi unitatea de brodare corect. pagina 141 

Tesatura nu este întinsă complet în 
gherghef. Materialul este liber. Întindeţi ţesatura corect pe gherghef. pagina 145 

Nu a fost ataşat niciun material 
stabilizator. 

Întotdeauna utilizaţi un material 
stabilizator pentru broderie. pagina 144 

Îndepărtaţi firul încurcat. Atunci când 
suveica este deconectată, curăţaţi cursa. Firul este încurcat şi suveica, etc, 

este deconectată. 
The thread tension is incorrect. 

Ajustaţi tensiunea firului superior. 

pagina 1 76    

pagina 1 64 

Firul superior nu a fost corect 
înfilat. 

Corectaţi înfilarea firului superior 
Asiguraţi-vă că aţa atârnă în arcul 
ghidajului de fir, care se afla pe partea 
stângă a capacului ghidajului de fir. 

Aţa bobinei este incorect montată. Instalaţi corect aţa bobinei. 

pagina 32,   
pagina 33 

pagina 27 

Se află obiecte lângă transportor 
sau gherghef. 

În cazul în care transportorul unităţii de 
brodare sau ghergheful se loveşte de 
obiecte, modelul va fi descentrat. Nu 
aşezaţi obiecte în intervalul de mişcare 
gherghefului. 
 

Materialul care iese din 
gherghef cauzează probleme. 

Intindeti materialul pe rama încă o 
dată, astfel încât materialul care iese 
din gherghef să nu cauzeze 
probleme, rotiţi modelul şi brodaţi. 

 

pagina 142 

O ţesătură grea este în curs de 
brodare, iar materialul atârnă de pe 
masă. 

Dacă broderia se face cu materialul 
atârnând de pe masă, unitatea de brodare 
va fi afectată. Susţineţi materialul în timpul 
brodării. . 

Materialul se prinde. Este 
ciupit. 

Opriti masina de cusut şi fixaţi 
tesatura corect 
 

 

Broderia nu este 
uniform realizată. 

Transportorul a fost mutat in timp ce 
ghergheful era scos sau ataşat în 
timpul brodării. 

În cazul în care transportorul este mutat 
în timpul procesului, modelul poate fi 
descentrat. Fiţi atenţi atunci când 
scoateţi sau ataşaţi ghergheful. 

 



Mesaje de eroare  
Atunci când sunt efectuate operaţiuni eronate, vor fi afişate pe ecranul LCD mesaje şi recomandări privind 

exploatarea Urmaţi indicaţiile afişate. Dacă apăsaţi  sau faceţi operaţiunea corect în timp ce este afişat 
mesajul de eroare, acesta va dispărea. 

 

No Mesaj de eroare Cauză probabilă 

1 
Nu poate recunoaşte 
datele. Datele pot fi corupte. 

Există posibilitatea ca datele pentru modelul selectat să fie corupte. 

2 
Nu se poate coase pe 
acest ecran. 

Fie butonul de pornire /oprire sau butonul de coasere pe dos /întârire a fost 
apăsat pe un ecran LCD, altul decât ecranul LCD de cusut. 

3 
Schimbaţi modul de 
control viteză la 
"DEZACTIVAT". 

Butonul pornire /oprire a fost apăsat fără a conecta pedala atunci când setarea 
pentru ajustarea lăţimii cusăturii cu ajutorul regulatorului vitezei de coasere este 
setat la "ACTIVAT" . 
Aţi selectat un model pentru care comanda privind lăţimea cusăturii nu poate fi 
utilizată, (pagina 107) 

Schimbaţi la modul ac 
simplu; şi înlocuiţi acul. 

4 

 

A fost selectată setarea ac dublu iar modelul selectat nu poate fi cusut cu acul 
dublu. 

5 
Verificaţi şi reînfilaţi 

firul superior. 

Firului superior rupt. 
Firul superior nu este fixat corect. 
Firul superior s-a terminat. 
ATENŢIE 
Asiguraţi-vă că introduceţi din nou firele. Dacă apăsaţi (J) (Buton pornire /oprire) 
fără re-înfilarea maşinii, tensiunea firului poate fi greşită sau acul se poate rupe 
şi cauza accidente. 

6  

Volumul de date este 
prea mare pentru 
acest model. 

Aţi încercat să creaţi un model cu prea multe puncte cu funcţia My Custom 
Stitch. 

7 Ştergere... Maşina şterge un model salvat anterior în timp ce se află în modul editare 
broderie. 

8 
Deconectaţi pedala 

Butonul pornire /oprire a fost apăsat în timp ce pedala era conectată. 
Aţi încercat să utilizaţi pedala pentru broderie. 



No Mesaj de eroare Cauză probabilă 

9 Nu schimbaţi USB-ul în 
timp ce este citit. 

Aţi încercat să selectaţi un model după suportul USB conţinând modelul a fost 
deconectat, apoi reconectat. 

10 Terminaţi editarea 
modelului înainte coaserea 
modelului. 

Butonul "Pornire /oprire" a fost apăsat înainte ca editarea să fi fost terminată cu 
funcţia My Custom Stitch. 

   11 

 
 
pe LCD a fost apăsat atunci când nu era introdus niciun card. 

 

Introduceti un card de 
brodare. 

   

12 CD Ridicaţi pârghia 
butonierei. 

A fost selectată o altă cusatura, decât cusatura butonierei, bar tac sau 
stopat şi butonul pornire / oprire a fost apăsat în timp ce pârghia butonierei 
este coborata. 

13 CD încarcă suportul USB. Aţi preluat un model când nu este conectat niciun USB. Aţi 
încercat să utilizaţi un USB imcompatibil. 

14 Cobrâţi pârghia picioruşului 
presor. 

A fost apăsat butonul pornire /oprire, butonul coasere pe dos /întârire sau 
butonul disp. de tăiere în timp ce picioruşul presor era ridicat. 

15 Coborâţi pârghia pentru 
butoniere. 

Cusătura pentru butoniere, bar tac sau stopat a fost selectată şi butonul de 
pornire / oprire a fost apăsat în timp ce pârghia pentru butoniere era ridicată. 

16 Nu mai pot fi combinate 
cusături. 

Aţi încercat să combinaţi mai mult de 70 de cusaturi decorative, cusaturi 
netede, cusaturi în cruce sau cusaturi combinate de utilitate. 

17 Memorie insuficientă. 
Ştergeţi un alt model? 

Memoria este plină şi modelul nu poate fi salvat. 

18 CD OK  pentru a şterge 
modelul selectat? Aţi apăsat tasta înapoi sau tasta de brodare atunci când un model era 

selectat sau tasta cusătură utilă atunci când o cusătură este selectată. 



No Mesaj de eroare Cauză probabilă 

19 OK pentru a salva  setările 
curente? 

Aţi schimbat setarile modelului cusaturii, şi apoi aţi încercat să le salvaţi 
apăsând manual tasta de memorie. 

20 Apăsaţi butonul de 
poziţionare a acului pentru a 
ridica acul. 

Aţi încercat să selectaţi un model de broderie sau să modificaţi aspectul 
atunci când acul a fost în jos. 
Maşinal este pornită, în timp ce acul este coborat, iar unitatea de brodare se 
ataşează. 

21 Ridicaţi pârghia 
picioruşului presor . 

Aţi încercat să iniţializaţi unitatea de brodare cu piciorul de brodare coborât. 

22 Reduceţi numărul de 
modele. 

A fost preluat de pe unitatea USB un model care conţine peste 200 modele de 
brodare (inclusive directoare). 
În plus, acest mesaj va apărea dacă au fost salvate pe suportul USB modele de 
brodare care conţin multe culori, chiar dacă acesta conţine date pentru nu mai 
mult de 200 modele (inclusiv directoare). 

23 Preluaţi modelul A fost apăsat butonul de pornire /oprire după selectarea unui model care este 

salvat în memoria maşinii sau introdus din portul USB fără a apăsa  (tastă 
preluare) 

24 Readuce axul de bobinare la 
stânga. 

Butonul coasere pe dos /întârire, butonul poziţie ac sau buton disp. de 
tăiere fire a fost apăsat în timp ce axul bobinatorului este mutat spre 
dreapta. 

25 Salvează… Este salvat un model. 

26 Selectaţi un model. Butonul pornire /oprire sau buton coasere pe dos /întârirea fost apăsat când nu 
era selectat niciun model. 

27 Se termină aţa de pe bobină. Aţa de pe bobină s-a terminat. 
Române puţină aţă pe bobină. 

 



No Mesaj de eroare Cauză probabilă 

28 
Transportorul unităţii de 
brodare se va mişca. 

Când unitatea de brodare este ataşată. 

29 
 Modelul este prea 

mare pentru gherghef. 

Aţi încercat să setaţi un număr de caractere care nu se potrivesc în cadru. 

30 
Dispozitivul de siguranţă a 
fost activat. 

Firul superior s-a încurcat în jurul suveicii, iar acul s-a îndoit şi loveşte plăcuţa 
acului, etc, astfel, maşina de cusut se opreşte (a se vedea pagina 1 78). 

31 
  Acest buton nu 

funcţionează atunci când 
unitatea de brodare este 
ataşată. 

Aţi încercat să utilizaţi o funcţie care nu poate fi utilizată în cazul în care 
unitatea de brodare este ataşată. 

32 
Acest card de brodare nu 

poate fi folosit pe această 
maşină. 

A fost introdus un card de memorie de brodare care posibil nu este compatibil cu 
 
maşina dumneavoastră. 
• Anumite modele cu licenţă nu pot fi citite de către această maşină. 
• Modele într-un format de card inacceptabil nu pot fi citite de către această 

maşină. 
• A fost selectate date salvate într-un format care nu este compatibil cu maşina 

dumneavoastră. 

33 
Această tastă nu 

funcţionează atunci când 
unitatea de brodare este 
ataşată. 

Tasta cusătură utilă sau butonul coasere pe dos / întârire a fost apăsat în 
timp ce unitatea de brodare este ataşată. 

34 
 Acest model nu poate 

fi folosit. 

Încercaţi să preluaţi un model descărcat pentru o altă maşină. 

35 
 Opriţi maşina, şi 

ataşaţi unitatea de 
brodare. 

Butonul pornire /oprire, tasta brodare, sau tasta memorie sunt apăsate în modul 
de brodare, dar unitatea de brodare nu este ataşată. 
Tasta broderie a fost apăsată atunci când unitatea de brodare nu este ataşată. 

36 Bobinarea firului. Bobinatorul funcţionează. 



Reglarea LCD  

Dacă nu apare nimic pe LCD când maşina de 
cusut este pornită, luminozitatea LCD-ului este fie 
prea strălucitoare fie prea închisă. În acest caz, 
efectuaţi următoarea operaţie. 

Opri ţi maşina de cusut  

 

În cazul în care ma şina se blocheaz ă, de 
exemplu, deoarece a ţa este încurcat ă 

Maşină de cusut scoate un semnal sonor timp de 
patru secunde si maşina se opreşte automat. 
Asiguraţi-vă că verificaţi cauza erorii, si o corectaţi 
înainte de a continua coaserea. 

Anularea semnalului sonor de func ţionare  

Atunci când maşina de cusut este achiziţionată, 
acesta este setat să emită un semnal sonor de 
fiecare dată când este apăsată o tastă pe panoul 
de operare. Setarea poate fi modificată aşa încât 
maşina să nu scoată semnale sonore. 

Porni ţi maşina de cusut  

  Porni ţi în timp ce ap ăsaţi oricare dintre 
tastele de pe panoul de operare, cu 

excep ţia  (tasta setare).  

LCD se activează. 

Apăsaţi  (tasta setare) in 
panoul de operare.  

 

Apăsaţi     sau +  

 

 

 
 
 
Apare ecranul cu setări 

Apăsaţi de dou ă ori  (tasta pagina 
urm ătoare).  

Apăsaţi DEZACTIVAT pentru semnalul 
sonor.  
 

 

   
  

Opri ţi maşina de cusut, apoi porni ţi-o din nou.  

 

 

Semnal sonor de func ţionare  

De fiecare dată când o tastă este apăsată se va auzi 
un semnal sonor. Dacă este realizată o operaţiune 
incorectă se vor auzi patru semnale sonore. 

■ Dacă o tast ă este ap ăsată (func ţionare 
corect ă) 

Se aude un semnal. 

■ Dacă este realizat ă o opera ţiune incorect ă 

Două sau patru semnale sonore. 

Apare ecranul pentru modificarea setării 
semnalelor sonore. 

Apăsaţi  (tasta înapoi).  

 
Ecranul cu cusatura iniţială apare din nou.

 

 

 

 



Actualizarea programului ma şinii folosind suport 
USB 
Puteţi utiliza suportul USB şi un computer pentru a descărca actualizări ale programului pentru maşina dvs. de cusut. Dacă 
un program de actualizare este disponibil pe site-ul nostru web la "http://solutions.brother.com", vă rugăm descărcaţi 
următoarele instrucţiuni de pe web şi să urmaţi paşii de mai jos. 

Notă 
Când utilizaţi suporturi USB pentru actualizarea programului, verificaţi că nu existe ale date, decât 

cele de actualizare 
Fişierul de actualizare poate fi preluat de pe o unitate flash USB (memorie flash USB) de orice 
dimensiune. 

                 

Memo 
Atunci când software-ul aparatului este actualizat, combinaţiile salvate de caractere şi cusături decorative sunt 
şterse. Cu toate acestea, modelele de broderie salvate nu sunt şterse. 

Apăsaţi şi ţine ap ăsat  (tast ă setări) 
în timp ce porni ţi maşina.  

Apare următorul ecran. 

Conectaţi USB care 
conţine fişierul de 
actualizare. 

Notă 
Atunci când se utilizează suportul USB echipat 
cu un indicator de acces, indicatorul de acces va 
începe să clipească după ce USB-ul este 
introdus în computer sau maşină, şi poate dura 
aproximativ 5-6 secunde înainte ca acesta să fie 
recunoscut. (Durata de timp diferă în funcţie de 
suportul USB.) 

 

 
 
 

 

ÎNCARCĂ 

Introduce ţi USB-ul în portul de USB de pe 
maşină. Dispozitivul USB trebuie s ă con ţină 
numai fi şierul de actualizare.  

 
(1)  port USB   

(2) unitate de stocare USB 

 

Apăsaţi . 

Apare următorul ecran. 

  

Notă 
Dacă a apărut o eroare, va apărea un mesaj de 
eroare text. În acest moment, opriţi maşina, apoi 
porniţi din nou procedura de la pasul 1 

Atunci când apare urm ătorul ecran, actualizarea 
este finalizat ă. 

Actualizare realizat ă. 

 

Scoate ţi unitatea USB, şi porni ţi şi opri ţi maşina 
din nou.  
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Cusătură nervuri  .................................................................. 114 
rezolvarea problemelor de funcţionare .................................. 1 78 
capac bobină  ............................................................ 9, 23, 32 
plasă bobină ...................................................................... 9, 24 
bobina firului ............................................................................31 
stabilizator de material   ........................................................ 144 
buton pornire /oprire  .............................................................. 1 3 
punctare ............................................................................... 101 
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lăţimea cusăturii adjustment ......................................... 61, 107 
oprire brodare ....................................................................... 1 67 
cusătură dreaptă .....................................................72, 82, 94 
materiale elastice .....................................................................99 
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material gros  .......................................................................... 68 
materiale subţiri .......................................................................70 
disp. tăiere fire  ........................................................................11 
buton disp. de tăiere fire   ................................................1 3, 59 
Tăierea aţei .............................................................................59 
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