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Instrucţiuni de siguranţă importante

Înainte de a încerca să utilizaţi maşina, vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste 
instrucţiuni de siguranţă.
Această maşină este destinată uzului casnic. 

PERICOL - Pentru a reduce riscul de electrocutare:

1Deconectaţi întotdeauna de la priză cablul de alimentare al maşinii imediat după utilizare, când curăţaţi 

maşina, când realizaţi orice reglaje în cadrul operaţiunilor de întreţinere efectuate de utilizator menţionate 

în acest manual sau când lăsaţi maşina nesupravegheată. 

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

2Întotdeauna scoateţi din priză cablul de alimentare al maşinii când se îndepărtează capacele, când se 

execută operaţii de ungere sau când se realizează orice reglaje menţionate în manualul de instrucţiuni:

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

• Conectaţi maşina direct la priză. Nu utilizaţi un cablu prelungitor.
• Întotdeauna scoateţi din priză cablul de alimentare al maşinii atunci când se întrerupe 

alimentarea cu energie electrică.

3 Nu utilizaţi niciodată maşina în cazul în care aceasta are cablul sau ştecherul deteriorat, nu funcţionează 

corespunzător, a fost supusă unui şoc mecanic, este deteriorată sau dacă pe unitate s-a vărsat apă. 

Duceţi maşina la cel mai apropiat dealer sau centru de service autorizat, pentru examinare, reparare şi 

reglare electrică sau mecanică.

Dacă, pe perioada cât maşina este depozitată sau se află în funcţiune, observaţi ceva neobişnuit, cum ar 

fi miros, căldură, decolorare sau deformare, scoateţi maşina din uz şi scoateţi din priză cablul de 

alimentare al maşinii .

Când transportaţi maşina de cusut, ţineţi-o de mâner. Ridicarea maşinii ţinând-o de oricare altă parte, 

poate deteriora maşina sau poate avea drept consecinţă căderea acesteia, ceea ce ar putea cauza 

vătămări corporale.

Când ridicaţi maşina de cusut, nu faceţi mişcări bruşte sau necontrolate, deoarece vă puteţi răni la spate 

sau la genunchi.
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4 Întotdeauna păstraţi zona de lucru curată:

• Nu utilizaţi niciodată maşina dacă fantele de aerisire sunt obturate. Aveţi grijă ca în fantele de 
aerisire ale maşinii şi pedalei să nu se acumuleze depuneri de scame, praf şi material 
destrămat.

• Nu depozitaţi obiecte pe pedală. 
• Nu utilizaţi cabluri prelungitoare. Conectaţi maşina direct la priză.
• Nu lăsaţi niciodată să cadă şi nu introduceţi niciun obiect în niciun orificiu al maşinii.
• Nu folosiţi maşina în locuri unde se utilizează produse pe bază de aerosoli (spray) sau unde se 

administrează oxigen. 
• Nu folosiţi maşina în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi soba sau maşina de călcat; în 

caz contrar, maşina, cablul de alimentare sau materialul de cusut se pot aprinde, ceea ce duce 
la apariţia riscului de incendii sau electrocutare.

• Nu aşezaţi această maşină de cusut pe o suprafaţă instabilă, cum a fi o masă instabilă sau 
înclinată, în caz contrar maşina de cusut poate cădea, existând riscul de vătămare corporală.

5 Este necesar să se acorde o atenţie specială la coasere:

• Întotdeauna acordaţi o mare atenţie acului. Nu utilizaţi ace îndoite sau deteriorate.
• Nu vă apropiaţi degetele de nicio piesă în mişcare. Acordaţi atenţie specială zonei din jurul 

acului maşinii.
• Când se efectuează orice reglaje în zona acului, comutaţi întrerupătorul maşinii de cusut în 

poziţia cu simbolul „O” pentru a opri maşina.
• Nu utilizaţi o placă de ac deteriorată sau necorespunzătoare, deoarece aceasta ar putea 

provoca ruperea acului.
• Nu trageţi şi nici nu împingeţi materialul atunci când coaseţi şi urmaţi cu atenţie instrucţiunile 

când coaseţi cu braţ liber astfel încât să nu îndoiţi acul şi să provocaţi ruperea lui.

6 Această maşină nu este o jucărie:

• Este necesar să fiţi foarte atent când maşina este utilizată de copii sau în apropierea acestora.
• Punga de plastic în care aţi primit această maşină nu trebuie lăsată la îndemâna copiilor şi nici 

aruncată. Nu lăsaţi copii să se joace cu punga pentru că există pericol de sufocare.
• Nu utilizaţi maşina în aer liber.

7 Pentru o durată de viaţă mai lungă:

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

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

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

• În cazul în care se defectează unitatea de iluminat, (dioda electroluminescentă) aceasta trebuie 
înlocuită de un dealer autorizat.

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

Utilizaţi maşina numai în scopul pentru care a fost concepută, conform prezentării oferite în 
cadrul acestui manual.

Utilizaţi accesoriile recomandate de producător, conform specificaţiilor din acest manual.

Păstraţi aceste instrucţiuni.

Cuprinsul prezentului manual precum şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără 
notificare prealabilă.

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi site-ul nostru web la adresa www.brother.com
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NUMAI PENTRU UTILIZATORII DIN MAREA BRITANIE, 
IRLANDA, MALTA ŞI CIPRU

IMPORTANT
• În cazul în care înlocuiţi siguranţa ştecherului, utilizaţi o siguranţă aprobată de ASTA şi 

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

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

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

NUMAI PENTRU UTILIZATORII DIN AUSTRALIA ŞI NOUA 
ZEEALANDĂ

Această maşină de cusut nu a fost concepută pentru a fi utilizată de copii de vârstă mică, iar în 
cazul în care maşina este utilizată de o persoană cu handicap, este posibil să fie nevoie de 
asistenţă.
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Introducere
Vă mulţumim că aţi ales acest produs.
Înainte de a utiliza această maşină de cusut, citiţi cu atenţie „Instrucţiuni de siguranţă importante” şi apoi
studiaţi acest manual pentru a putea folosi corect diversele sale funcţii.
După ce aţi parcurs manualul, păstraţi-l la îndemână pentru consultări ulterioare.

Denumirile pieselor maşinii şi funcţiile acestora

Maşină

a Bobinator (pagina 15)
Utilizaţi bobinatorul atunci când înfăşuraţi firul pe bobină.

b Ax mosor (pagina 15, 20)
Introduceţi un mosor cu fir pe axul mosorului.

c Buton pentru tensionarea firului (pagina 49)
Folosiţi butonul pentru tensionarea firului pentru a 
regla tensiunea firului superior.

d Conducătorul de fir al bobinatorului şi discul de 
pretensionare (pagina 15)
Treceţi firul pe sub acest conducător de fir şi în jurul 
discului de pretensionare când bobinaţi firul pe bobină.

e Debitor-întinzător de fir (pagina 23)
Treceţi firul prin debitor-întinzătorul de fir, din dreapta 
spre stânga orificiului.

f Tăietor de fir (pagina 48)
Pentru a tăia firele, treceţi-le prin tăietorul de fir.

g Extensia blatului maşinii (pagina 10, 11, 39)
Depozitaţi picioruşul presor şi bobinele în extensia 
blatului maşinii. Scoateţi extensia blatului maşinii 
atunci când coaseţi piese cilindrice cum ar fi 
manşetele mânecilor.

h Butoanele de control şi controlerul de viteză a 
coaserii (pagina 10)
Folosiţi aceste butoane şi glisiera pentru a opera 
maşina de cusut.

i Panou de control (pagina 10)
Se utilizează pentru selectarea cusăturilor şi a altor 
caracteristici ale acestora.

j Buton de selectare model (pagina 42)
Utilizaţi-l pentru a selecta modelul de cusătură.

k Volant
Rotiţi volantul spre dumneavoastră pentru a realiza o 
împunsătură sau pentru a ridica şi a coborî acul.

l Întrerupător principal (pagina 14)
Folosiţi acest întrerupător pentru a porni şi opri maşina 
de cusut.

m Mufă de alimentare (pagina 14)
Introduceţi cablul de alimentare în mufa de alimentare.

n Mufă de conectare pedală (pagina 45)
Introduceţi fişa de la capătul cablului pedalei în mufa 
de conectare a pedalei.

o Buton de modificare a poziţiei 
transportorului(pagina 75)
Utilizaţi acest buton pentru a coborî dinţii 
transportorului.

p Pârghie picioruş presor (pagina 20)
Ridicaţi şi coborâţi această pârghie pentru a ridica şi 
coborî picioruşul presor.

q Conducător de fir (pagina 16)
Treceţi firul pe sub acest conducător de fir când 
înfăşuraţi firul pe bobină şi înfilaţi maşina.

r Capac conducător de fir (pagina 16)
Treceţi firul pe sub acest conducător de fir când 
înfăşuraţi firul pe bobină şi înfilaţi maşina.

s Fantă de aerisire
Această fantă permite circulaţia aerului din jurul 
motorului.

t Mâner
Când transportaţi maşina de cusut, ţineţi-o de mâner.
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Secţiunea ac şi picioruş presor

a Pârghie dispozitiv de înfilare ac
Folosiţi dispozitivul de înfilare ac pentru a înfila acul.

b Pârghie pentru butonieră
Coborâţi pârghia pentru butoniere atunci când coaseţi 
butoniere şi cheiţe.

c Suport picioruş presor
Picioruşul presor este montat pe suportul picioruşului 
presor.

d Şurub suport picioruş presor
Folosiţi şurubul suportului pentru picioruşul presor 
pentru a-l fixa în poziţie.

e Picioruş presor
Picioruşul presor presează materialul în timpul 
coaserii. Montaţi picioruşul presor potrivit pentru 
cusătura selectată.

f Capac placă ac
Scoateţi capacul plăcii acului pentru a curăţa suveica 
şi suportul acesteia.

g Transportor
Transportorul permite materialului să înainteze în 
maşina de cusut.

h Bobină cu instalare rapidă
Începeţi să coaseţi fără să trageţi în sus firul de la 
bobină.

i Capac bobină
Scoateţi capacul bobinei şi apoi introduceţi bobina în 
suveică.

j Placă ac
Placa acului este prevăzută cu ghidaje pentru a vă 
ajuta să executaţi cusături drepte.

k Conducătorul de fir al tijei acului
Treceţi firul superior prin conducătorul de fir al tijei 
acului.

l Pârghia pentru picioruşul presor
Ridicaţi şi coborâţi această pârghie pentru a ridica şi 
coborî picioruşul presor.

m Şurub de fixare ac
Folosiţi şurubul de fixare a acului pentru a fixa acul în 
poziţie.
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Butoane de control
Butoanele de control permit efectuarea diverselor operaţiuni de bază ale maşinii de cusut.

a Buton de pornire/oprire 
Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a porni sau opri 
coaserea. Maşina coase la viteză mică la începutul 
coaserii, în timp ce butonul este apăsat continuu. Când 
coaserea este oprită, acul este coborât pe material. Pentru 
detalii, consultaţi „Începeţi să coaseţi” (pagina 44).

b Butonul pentru coasere înapoi/de întărire 
Apăsaţi butonul pentru coasere înapoi/de întărire pentru 
a coase înapoi şi pentru a întări cusătura. Coaserea 
înapoi se face ţinând butonul apăsat pentru a coase în 
direcţia opusă. Cusăturile de întărire se cos prin 
suprapunerea a 3-5 împunsături una peste cealaltă. 
Pentru detalii, consultaţi„Întărirea cusăturii” (pagina 46).

c Buton de poziţionare ac 
Apăsaţi pe butonul de poziţionare a acului pentru a 
ridica sau a coborî acul. Dacă se apasă de două ori pe 
acest buton, acul coase o împunsătură.

d Controler viteză de coasere
Glisaţi controlerul de viteză de coasere către stânga 
sau dreapta pentru a regla viteza de coasere.
Glisaţi controlerul de viteză de coasere către stânga 
pentru a reduce viteza sau către dreapta pentru a 
creşte viteza.

Panou de control
Panoul de control, amplasat în partea din faţă a 
maşinii de cusut, vă permite să selectaţi o cusătură 
şi să specificaţi modul de realizare a cusăturii.

a LCD (afişaj cu cristale lichide)
Numărul cusăturii selectate (1), picioruşul presor care 
trebuie folosit (2), lungimea cusăturii (mm) (3) şi 
lăţimea cusăturii (mm) (4) sunt afişate aici.

b Tastă pentru lungimea cusăturii (pagina 42)
Folosiţi-o pentru a regla lungimea cusăturii. (Apăsaţi 
partea „–” pentru o lungime mai mică a cusăturii, sau 
apăsaţi partea „+” pentru o lungime mai mare a cusăturii.)

c Tastă pentru lăţimea cusăturii (pagina 43)
Folosiţi-o pentru a regla lăţimea cusăturii. (Apăsaţi partea 
„–” pentru o lăţime mai mică a cusăturii, sau apăsaţi 
partea „+” pentru o lăţime mai mare a cusăturii.)

d Tastă Coasere automată înapoi/de întărire 
(pagina 48)
Maşina de cusut poate fi reglată să coasă automat 
cusături înapoi sau de întărire, la începutul sau la 
sfârşitul cusăturii.

e Tastă de selectare a modului pentru ac (simplu/
dublu) (pagina 26)
Apăsaţi această tastă pentru a selecta coaserea cu ac 
dublu. De fiecare dată când apăsaţi această tastă, se 
selectează alternativ coaserea cu un singur ac şi 
coaserea cu ac dublu.

Extensia blatului maşinii
Accesoriile sunt depozitate în spaţiul de depozitare 
din extensia blatului maşinii.

a Trageţi capacul extensiei blatului maşinii 
spre dumneavoastră pentru a deschide 
spaţiul de depozitare.

a Extensia blatului maşinii
b Compartimentul pentru accesorii

Punga pentru accesorii se află în 
spaţiul de depozitare.

Notă
● Aşezaţi accesoriile în pungă înainte de a le 

depozita în extensia blatului maşinii. Dacă 
accesoriile nu sunt aşezate în punga pentru 
accesorii când sunt depozitate în extensia 
blatului maşinii, pot cădea şi se pot pierde 
sau deteriora.

a

b
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Accesoriile

După deschiderea cutiei, verificaţi dacă aceasta conţine accesoriile enumerate mai jos. În cazul în care un 
accesoriu lipseşte sau este deteriorat, contactaţi distribuitorul.

Accesoriile incluse la livrare
Următoarele componente trebuie să existe în cutie.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.* 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26.** * 2 ace 75/11
2 ace 90/14
2 ace 90/14: Ac cu bilă 
(colorat auriu)

** Tipul de suveică inclusă depinde de 
modelul maşinii.

Nr. 
crt. Denumire piesă Cod piesă Nr. 

crt. Denumire piesă Cod piesă

1 Picioruş pentru butoniere „A” XC2691-033 15 Şurubelniţă (mică) X55468-051
2 Picioruş pentru surfilare „G” XC3098-031 16 Capac pentru mosor (mare) 130012-024
3 Picioruş pentru monograme „N” XD0810-031 17 Capac pentru mosor (mediu) XE1372-001
4 Picioruş pentru fermoare „I” X59370-021 18 Capac pentru mosor (mic) 130013-124

5 Picioruş pentru cusături în 
zigzag „J” (pe maşină) XC3021-031 19 Ax suplimentar pentru 

mosor XE2241-001

6 Picioruş pentru cusături 
invizibile „R” X56409-051 20 Plasă de protecţie mosor XA5523-020

7 Picioruş pentru cusut nasturi „M” XE2643-001
21 Pedală

XD0501-021 (zona UE)

8 Dispozitiv pentru desfăcut 
cusături X54243-051 XC8816-021 

(celelalte zone)
9 Bobină (4) SFB (XA5539-151) 22 Manual de utilizare XE4563-001

10 Set de ace X58358-021 23 Ghid de referinţă rapidă XE4612-001
11 Ac dublu X59296-121 24 Pungă pentru accesorii XC4487-021
12 Perie pentru curăţat X59476-021 25 Şurubelniţă cu cap rotund XC1074-051
13 Poanson 135793-001 26 Carcasă dură

Capac moale
XE2446-001
XC1103-02214 Şurubelniţă (mare) XC8349-051

Notă
● Şurubul pentru suportul picioruşului presor este 

disponibil la distribuitorul dumneavoastră 
autorizat. 
(Cod piesă: XA4813-051)
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■ Montarea plăcii pentru modelul de cusătură (pentru modelele prevăzute cu aşa ceva)
Placa pentru modelul de cusătură prezintă modelele de cusătură şi numerele acestora. Sub numărul 
modelului de cusătură se găseşte o literă (A, G, J, N sau R) care indică picioruşul presor care trebuie 
folosit. Montaţi placa pentru modelul de cusătură în suportul pentru placă şi apoi ataşaţi suportul la 
mânerul maşinii de cusut, ca în imaginea de mai jos.

Accesorii opţionale
Următoarele piese sunt disponibile ca accesorii opţionale.

De reţinut
● Pentru a cumpăra accesorii sau componente opţionale contactaţi cel mai apropiat centru autorizat 

de distribuţie.
● Toate specificaţiile din acest document sunt corecte la data tipăririi prezentului material. Codurile 

pieselor pot fi modificate fără aviz prealabil.
● Vizitaţi distribuitorul dumneavoastră Brother pentru o listă completă a accesoriilor opţionale 

disponibile pentru maşina dumneavoastră.

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

Nr. 
crt. Denumire piesă Cod piesă Nr. 

crt. Denumire piesă Cod piesă

1 Tăietor lateral F054 
(XC3879-002) 7 Picioruş antiaderent F007N

(XC1949-002)

2 Ghidaj pentru matlasare F016N
(XC2215-002) 8 Picioruş deschis F027N

(XC1964-002)

3 Masă lată WT8
(XE2472-001) 9 Picioruş de ghidare cusătură 

„P”
F035N
(XC1969-002)

4 Picioruş cu dublă antrenare F033N
(XC2214-002) 10 Picioruş pentru matlasare 

6,35 mm (1/4 ţoli)
F001N
(XC1944-052)

5 Picioruş pentru matlasare F005N
(XC1948-002) 11

Picioruş pentru matlasare 
6,35 mm (1/4 ţoli) cu sistem 
de ghidare

F057
(XC7416-252)

6 Picioruş reglabil pentru 
fermoare / paspoal

F036N
(XC1970-002)
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1

1 PREGĂTIREA MAŞINII

Pornirea/oprirea maşinii

În această secţiune sunt explicate operaţiunile de pornire şi oprire a maşinii de cusut.

Măsuri de securitate privind alimentarea cu energie electrică
Respectaţi următoarele măsuri de securitate privind alimentarea cu energie electrică.

● Utilizaţi numai surse de alimentare cu energie electrică pentru aparate de uz casnic. 
Utilizarea altor surse de alimentare poate provoca incendii, electrocutare sau 
deteriorarea maşinii.

● Ştecărele cablului de alimentare trebuie să fie bine introduse în priză şi în mufa de 
alimentare al maşinii.

● Nu introduceţi ştecărul cablului de alimentare într-o priză de curent deteriorată.
● Opriţi alimentarea cu energie electrică de la întrerupătorul principal şi scoateţi 
ştecărul din priză în următoarele situaţii:

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

întreruperi
• În timpul furtunilor cu descărcări electrice

AVERTISMENT

● Folosiţi doar cablul de alimentare furnizat împreună cu maşina.
● Nu utilizaţi prelungitoare sau adaptoare cu mai multe prize la care sunt conectate 

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

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

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

● Dacă maşina nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp, scoateţi din priză cablul de alimentare. 
În caz contrar, există riscul de incendiu.

ATENŢIE
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Pornirea maşinii
Pregătiţi cablul de alimentare primit împreună cu 
maşina.

a Maşina de cusut trebuie să fie oprită 
(întrerupătorul principal este pus pe „ ”) 
şi apoi introduceţi cablul de alimentare în 
mufa de alimentare din partea dreaptă a 
maşinii de cusut.

b Introduceţi ştecărul cablului de alimentare 
în priza de curent pentru uz casnic.

a Întrerupător principal
b Cablu de alimentare

c Apăsaţi partea dreaptă a întrerupătorului 
principal, aflat în partea dreaptă a maşinii 
(puneţi-l pe „|”).

Lampa de cusut şi ecranul LCD se 
aprind când maşina este pornită.

Oprirea maşinii
Opriţi maşina de cusut după utilizare. De 
asemenea, opriţi maşina de cusut înainte de a o 
transporta în alt loc.

a Verificaţi dacă maşina nu coase.

b Apăsaţi partea stângă a întrerupătorului 
principal, aflat în partea dreaptă a maşinii 
(puneţi-l pe „ ”).

Lampa de cusut şi ecranul LCD se 
sting când maşina este oprită.

c Scoateţi din priză cablul de alimentare.
Trageţi de ştecăr atunci când scoateţi cablul 
de alimentare din priză.

d Scoateţi cablul de alimentare din mufa de 
alimentare a maşinii.

Notă
● Dacă are loc o pană de curent în timp ce 

maşina de cusut este în funcţiune, opriţi 
maşina de cusut şi scoateţi cablul de 
alimentare din priză. La repornirea maşinii 
de cusut, urmaţi procedura necesară 
pentru operarea corectă a maşinii.
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Pregătirea pentru înfilarea firelor superior şi inferior

Bobinarea
Înfăşuraţi firul pe bobină.

a Porniţi maşina de cusut.

b Introduceţi bobina pe axul bobinatorului 
astfel încât arcul de pe acesta să intre în 
scobitura bobinei.

a Scobitură
b Arc ax bobinator

c Glisaţi arcul axului bobinatorului spre 
dreapta până face clic.

d Trageţi în sus axul mosorului şi apoi 
scoateţi capacul pentru mosor.

a Ax mosor
b Capac pentru mosor

e Introduceţi complet pe ax mosorul cu fir 
pentru bobină.
Glisaţi mosorul pe ax astfel încât să fie 
orizontal, iar firul să se desfăşoare spre faţă, 
de jos în sus.

● Utilizaţi numai o bobină (cod piesă: SFB(XA5539-151)) concepută special pentru această 
maşină de cusut. Utilizarea oricărei alte bobine vă poate răni sau poate deteriora maşina.

● Bobina inclusă a fost concepută special pentru această maşină de cusut. Dacă se utilizează 
bobine de la alte modele, maşina nu va funcţiona corect. Folosiţi doar bobina primită odată cu 
maşina sau bobine de acelaşi tip (cod piesă: SFB(XA5539-151)).

a Cârligul 
conducătorului de 
fir al bobinatorului

b Disc de 
pretensionare

c Ax pentru bobină
d Bobina

ATENŢIE

a b

c
a Acest model
b Alt model
c 11,5 mm (7/16 ţoli) 

(mărimea reală)

a

b

● Dacă mosorul nu este poziţionat astfel 
încât firul să se desfăşoare corect, firul s-ar 
putea încurca în jurul axului.

a

b

ATENŢIE
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f Glisaţi capacul pentru mosor pe axul 
mosorului.
Cu partea uşor rotunjită orientată spre 
stânga, glisaţi capacul pentru mosor pe axul 
mosorului cât de poate de mult spre dreapta, 
astfel încât mosorul să se deplaseze spre 
capătul din dreapta al axului mosorului.

De reţinut
● Atunci când coaseţi cu fir subţire, înfăşurat 

încrucişat, folosiţi capacul de dimensiune 
mică şi lăsaţi un mic spaţiu între capac şi 
mosor.

a Capac pentru mosor (mic)
b Mosor (fir înfăşurat încrucişat)
c Spaţiu

● Când se utilizează un fir care se 
desfăşoară rapid, cum ar fi un fir de nailon 
transparent sau un fir metalic, puneţi plasa 
de protecţie peste mosor înainte de a 
introduce mosorul de fir pe ax.
Dacă plasa de protecţie a mosorului este 
prea lungă, pliaţi-o astfel încât să se 
potrivească cu mărimea mosorului.
Dacă se foloseşte plasa de protecţie a 
mosorului, tensiunea din firul superior va 
creşte uşor. Asiguraţi-vă că aţi verificat 
tensiunea firului. Pentru detalii, consultaţi 
„Reglarea tensiunii firului” (pagina 49).

a Plasă de protecţie mosor
b Mosor 
c Capac pentru mosor
d Ax mosor

g Ţinând mosorul cu mâna dreaptă, trageţi 
firul cu mâna stângă şi apoi treceţi firul pe 
sub conducătorul de fir.

a Conducător de fir

h Treceţi firul pe sub capacul 
conducătorului de fir, din spate spre faţă.
Ţineţi firul cu mâna dreaptă astfel încât firul 
tras afară să nu fie slăbit şi cu mâna stângă 
treceţi firul pe sub capacul conducătorului.

a Capac conducător de fir

i Trageţi firul spre dreapta, treceţi-l pe sub 
cârligul conducătorului de fir al 
bobinatorului, apoi răsuciţi firul în sens 
invers acelor de ceasornic între discuri, 
trăgându-l cât se poate de departe.

a Cârligul conducătorului de fir al 
bobinatorului

b Disc de pretensionare

a

c b

21

4

3

1

a
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j În timp ce folosiţi mâna stângă pentru a 
ţine firul trecut pe sub conducătorul de fir 
al bobinatorului, folosiţi mâna dreaptă 
pentru a răsuci capătul firului, în sensul 
acelor de ceasornic, pe bobină de 5-6 ori.

k Treceţi capătul firului prin fanta din 
suportul bobinatorului şi apoi trageţi firul 
spre dreapta pentru a-l tăia.

a Fanta din suportul bobinatorului (cu 
dispozitiv de tăiere a firului încorporat)

Firul este tăiat la o lungime potrivită.

l Glisaţi controlerul de viteză de coasere 
spre dreapta pentru a creşte viteza de 
bobinare şi glisaţi-l spre stânga pentru a 
descreşte viteza.

a Controler viteză de coasere

m Apăsaţi  (buton de pornire/oprire) o 
dată.

Bobina începe să se învârtă şi firul 
este bobinat în jurul acesteia.

a Buton de pornire/oprire

n Când viteza de bobinare se reduce, 
apăsaţi  (buton de pornire/oprire) o 
dată pentru a opri maşina.

o Tăiaţi firul, glisaţi axul bobinatorului 
mosorului spre stânga şi apoi scoateţi 
bobina de pe ax.

De reţinut
● Când maşina este pornită sau când 

volantul este rotit după înfăşurarea firului 
în jurul bobinei, se va auzi un clic; acest 
lucru nu indică o defecţiune.

● Acul nu se poate mişca (coaserea nu este 
posibilă) în timp ce axul bobinatorului este 
deplasat spre dreapta.

● Tăiaţi firul conform indicaţiilor. Dacă 
bobina este înfăşurată fără tăierea firului 
cu ajutorul dispozitivului de tăiere a firului 
încorporat în fanta suportului 
bobinatorului, este posibil ca bobina să 
nu fie înfăşurată corect. În plus, firul se 
poate bloca pe bobină sau acul se poate 
îndoi ori rupe dacă firul de la bobină se 
apropie de sfârşit.

a

ATENŢIE

● Când viteza de bobinare se reduce, opriţi 
maşina, altfel aceasta se poate deteriora.

ATENŢIE
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Instalarea bobinei
Instalarea bobinei pe care a fost înfăşurat firul.

a Apăsaţi  (butonul de poziţionare a 
acului) o dată sau de două ori pentru a 
ridica acul şi apoi ridicaţi pârghia 
picioruşului presor.

a Buton de poziţionare ac

b Opriţi maşina de cusut (poziţia „ ”).

c Glisaţi spre dreapta plăcuţa de pe partea 
dreaptă a capacului bobinei şi apoi 
scoateţi capacul bobinei.

a Capac bobină
b Plăcuţă

d Introduceţi bobina cu mâna dreaptă, astfel 
încât firul să se desfăşoare către stânga şi 
apoi trageţi ferm firul sub capătul de 
fixare, cu mâna stângă.

a Capăt de fixare

● Utilizaţi o bobină pe care firul a fost 
înfăşurat corect; în caz contrar, acul s-ar 
putea rupe sau tensiunea firului va fi 
incorectă.

● Bobina a fost concepută special pentru 
această maşină de cusut. Dacă se 
utilizează bobine de la alte modele, 
maşina nu va funcţiona corect. Folosiţi 
doar bobina primită odată cu maşina sau 
bobine de acelaşi tip (cod piesă: 
SFB(XA5539-151)).

a Acest model
b Alt model
c 11,5 mm (7/16 ţoli) (mărimea reală)

● Înainte de instalarea bobinei sau de 
înlocuirea acului, asiguraţi-vă că maşina 
de cusut este oprită, altfel, în cazul în care 
butonul de pornire/oprire este apăsat 
accidental şi maşina va începe să coasă, 
vă puteţi răni.

ATENŢIE

a b

c

● Asiguraţi-vă că ţineţi bobina cu degetul şi 
că aceasta este instalată astfel încât firul 
să se deruleze în sensul corect; în caz 
contrar, acul s-ar putea rupe sau 
tensiunea firului va fi incorectă.

a b

a

ATENŢIE
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1

e Ţineţi uşor bobina cu mâna dreaptă, 
ghidaţi firul prin scobitură şi apoi trageţi-l 
către dumneavoastră pentru a-l tăia cu 
tăietorul de fir.

a Fantă
b Dispozitiv de tăiere a firului

Dispozitivul de tăiere a firului taie firul.
• Firul trebuie trecut corect prin arcul lamelar 

al suveicii. Dacă bobina nu este introdusă 
corect, introduceţi-o din nou.

a Arc lamelar

De reţinut
● Direcţia de antrenare a firului bobinei este 

indicată de marcajele din jurul capacului 
plăcii acului. Înfilarea maşinii trebuie 
efectuată conform indicaţiilor.

f Puneţi la loc capacul de la compartimentul 
bobinei.
Introduceţi lamela de fixare în colţul din 
stânga jos al capacului bobinei (A) şi apoi 
apăsaţi pe partea dreaptă (B).

De reţinut
● Puteţi să începeţi coaserea fără să trageţi 

firul mosorului. Dacă doriţi să trageţi firul 
bobinei înainte de a începe să coaseţi, 
finalizaţi înfilarea maşinii şi apoi trageţi firul 
conform procedurii din „Scoaterea firului 
de la bobină” (pagina 52).

a

b

a

AA

B
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Înfilarea firului superior
În această secţiune sunt descrise procedurile de instalare a mosorului pentru firul superior şi de înfilare a 
acului.

a Porniţi maşina de cusut. b Ridicaţi pârghia picioruşului presor.

a Pârghie picioruş presor

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

● Dispozitivul de înfilare a acului poate fi utilizat cu ace pentru maşini de cusut 75/11 până la 
100/16.

● Folosiţi combinaţiile potrivite de ac şi fir. Pentru detalii privind combinaţiile potrivite de ac şi fir, 
consultaţi „Tipuri de ace şi utilizările lor” (pagina 30).

● Pentru firele cu o grosime de 130/20 sau mai groase, dispozitivul de înfilare a acului nu poate fi 
utilizat.

● Dispozitivul de înfilare nu poate fi folosit cu un ac cu aripioare sau un ac dublu.
● Dacă dispozitivul de înfilare a acului nu poate fi utilizat, consultaţi secţiunea „Înfilarea manuală 

a acului (fără utilizarea dispozitivului de înfilare a acului)” (pagina 26).

a Ax mosor
b Marcaj pe volant

ATENŢIE

● Dacă picioruşul presor nu este ridicat, 
maşina de cusut nu poate fi înfilată corect.

a

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

a Buton de poziţionare ac
• Dacă acul nu este ridicat corect, maşina de 

cusut nu poate fi înfilată. Verificaţi ca 
marcajul de pe volant să fie orientat în sus, 
aşa cum este prezentat în imaginea de mai 
jos. Dacă volantul nu se află în această 
poziţie, apăsaţi pe butonul de poziţionare a 
acului pentru a ridica acul înainte de a 
continua procedura.

a Marcaj pe volant

d Trageţi în sus axul mosorului şi apoi 
scoateţi capacul pentru mosor.

a Ax mosor
b Capac pentru mosor

e Introduceţi complet pe ax mosorul pentru 
firul superior
Glisaţi mosorul pe ax astfel încât să fie 
orizontal, iar firul să se desfăşoare spre faţă, 
de jos în sus.

a

a

b

● Dacă mosorul nu este poziţionat astfel 
încât firul să se desfăşoare corect, firul s-
ar putea încurca în jurul axului şi firul sau 
acul se poate rupe.

● În cazul în care capacul mosorului utilizat 
este mai mic decât mosorul, firul s-ar 
putea agăţa, de exemplu, în scobitura 
mosorului şi acul s-ar putea rupe.

ATENŢIE
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f Glisaţi capacul pentru mosor pe axul 
mosorului.

De reţinut
● Atunci când coaseţi cu fir subţire, înfăşurat 

încrucişat, folosiţi capacul de dimensiune 
mică şi lăsaţi un mic spaţiu între capac şi 
mosor.

a Capac pentru mosor (mic)
b Mosor (fir înfăşurat încrucişat)
c Spaţiu
● Când se utilizează un fir care se 

desfăşoară rapid, cum ar fi un fir de nailon 
transparent sau un fir metalic, puneţi plasa 
de protecţie peste mosor înainte de a 
introduce mosorul de fir pe ax.
Dacă plasa de protecţie a mosorului este 
prea lungă, pliaţi-o astfel încât să se 
potrivească cu mărimea mosorului.
Dacă se foloseşte plasa de protecţie a 
mosorului, tensiunea din firul superior va 
creşte uşor. Asiguraţi-vă că aţi verificat 
tensiunea firului. Pentru detalii, consultaţi 
„Reglarea tensiunii firului” (pagina 49).

a Plasă de protecţie mosor
b Mosor 
c Capac pentru mosor
d Ax mosor

g Ţinând mosorul cu mâna dreaptă, trageţi 
firul cu mâna stângă şi apoi treceţi firul pe 
sub conducătorul de fir.

a Conducător de fir

h Treceţi firul pe sub capacul 
conducătorului de fir, din spate spre faţă.
Ţineţi firul cu mâna dreaptă astfel încât 
firul tras afară să nu fie slăbit şi apoi 
treceţi firul pe sub capacul conducătorului 
de fir cu mâna stângă.

a Capac conducător de fir

i Înfilaţi maşina ghidând firul de-a lungul 
traseului indicat prin numere pe maşină.

a

c b

21

4

3

1

a
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j Treceţi firul prin debitor-întinzătorul de fir, 
de la dreapta la stânga.

a Debitor-întinzător de fir

De reţinut
● Dacă acul nu este ridicat, debitor-

întinzătorul nu poate fi înfilat. Apăsaţi 
butonul de poziţionare a acului pentru a 
ridica acul înainte de a înfila debitor-
întinzătorul.

k Treceţi firul prin spatele conducătorului de 
fir al tijei acului.
Firul poate fi trecut cu uşurinţă prin spatele 
conducătorului de fir de pe tija acului ţinând 
firul cu mâna stângă şi trăgând-ul prin 
conducător de la dreapta spre stânga.

a Conducătorul de fir de pe tija acului

l Coborâţi pârghia picioruşului presor.

a Pârghie picioruş presor

Înfilarea acului
Această secţiune prezintă modul de înfilare a 
acului.

■ Pentru modelele prevăzute cu disc 
conducător de fir

a Trageţi capătul firului, care a fost trecut 
prin conducătorul de fir de pe tija acului, 
spre stânga (A) şi apoi trageţi-l ferm din 
faţă (B) prin fanta din discul 
conducătorului de fir.

a Disc conducător de fir
b Conducător de fir

a

a

a

a
b

A
B
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b Tăiaţi firul cu dispozitivul de tăiere a firului 
din stânga maşinii.

a Tăietor de fir

Notă
● Când se utilizează un fir care se 

desfăşoară rapid de pe mosor, cum ar fi un 
fir metalic, înfilarea acului poate fi dificilă 
dacă firul este tăiat.
De aceea, în loc să folosiţi tăietorul de fir, 
trageţi aproximativ 80 mm (cca. 3 ţoli) de 
fir după ce l-aţi trecut prin discurile 
conducătoare de fir (marcate „7”).

a 80 mm (3 ţoli) sau mai mult

c Coborâţi pârghia dispozitivului de înfilare 
din partea stângă a maşinii şi apoi 
readuceţi-o lent la poziţia iniţială.

a Pârghie dispozitiv de înfilare ac
Firul este trecut prin urechea acului.

Notă
● În cazul în care acul nu a fost complet 

înfilat, iar în urechea acului s-a format o 
buclă, trageţi cu atenţie bucla prin urechea 
acului pentru a trage afară capătul firului.

a

1

● Când trageţi afară firul, nu trageţi foarte 
tare; în caz contrar, acul se poate rupe sau 
îndoi.

a

ATENŢIE
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d Ridicaţi pârghia picioruşului presor, 
treceţi capătul firului prin picioruşul 
presor şi apoi trageţi afară aproximativ 5 
cm (2 ţoli) de fir către partea din spate a 
maşinii.

a 5 cm (2 ţoli)
Înfilarea firului superior este finalizată.
Acum că aţi terminat atât înfilarea 
firului superior cât şi pe cea a firului 
inferior, sunteţi gata să începeţi 
coaserea.

Notă
● În cazul în care acul nu este ridicat, 

dispozitivul de înfilare a acului nu poate 
înfila acul. Trebuie să apăsaţi  (buton 
de poziţionare a acului) pentru a ridica acul 
înainte de a folosi dispozitivul de înfilare.

■ Pentru modelele care nu sunt prevăzute 
cu disc conducător de fir

a În timp ce coborâţi pârghia dispozitivului de 
înfilare a acului, prindeţi firul de conducător.

a Dispozitiv de înfilare ac
b Fir
c Conducător

b Prindeţi firul de cârlig conform imaginii de 
mai jos.

a Pârghie dispozitiv de înfilare ac

c Ridicaţi pârghia dispozitivului de înfilare a 
acului, apoi trageţi capătul firului trecut 
prin urechea acului.

d Ridicaţi pârghia picioruşului presor, 
treceţi capătul firului prin picioruşul 
presor şi apoi trageţi afară aproximativ 5 
cm (2 ţoli) de fir către partea din spate a 
maşinii.

a 5 cm (2 ţoli)
Înfilarea firului superior este finalizată.

a

● Aveţi grijă să nu trageţi firul foarte tare 
deoarece acul se poate îndoi.

a

ATENŢIE

a
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Înfilarea manuală a acului 
(fără utilizarea dispozitivului de 
înfilare a acului)

Când se utilizează un fir special, fir cu o grosime de 
130/20 sau mai gros, un ac cu aripioare sau un ac 
dublu, care nu poate fi utilizat cu dispozitivul de 
înfilare a acului, înfilaţi acul conform indicaţiilor de 
mai jos.

a Înfilaţi maşina până la conducătorul de fir 
de pe tija acului.
• Pentru detalii, consultaţi „Înfilarea firului 

superior” (pagina 20).

b Coborâţi pârghia picioruşului presor.

a Pârghia picioruşului presor

c Treceţi firul prin urechea acului, din faţă 
spre spate.

d Ridicaţi pârghia picioruşului presor, 
treceţi capătul firului prin picioruşul 
presor şi apoi trageţi afară aproximativ 5 
cm (2 ţoli) de fir către partea din spate a 
maşinii.

Folosirea acului dublu
Cu acul dublu puteţi coase două linii paralele 
folosind acelaşi tip de cusătură cu două fire diferite. 
Cele două fire superioare trebuie să aibă aceeaşi 
grosime şi calitate. Trebuie folosit acul dublu şi axul 
suplimentar pentru mosor.
Pentru detalii cu privire la cusăturile care pot fi 
cusute cu acul dublu, consultaţi „Parametrii 
cusăturii” (pagina 89).

a Ac dublu
b Ax suplimentar pentru mosor

a Instalaţi acul dublu.
• Pentru detalii despre instalarea acului, 

consultaţi „Înlocuirea acului” (pagina 31).

b Înfilarea firului superior prin acul din 
stânga.
• Pentru detalii, consultaţi paşii a până la j 

din „Înfilarea firului superior” (pagina 20).

c Înfilaţi manual acul din stânga cu firul 
superior.
Treceţi firul prin urechea acului din faţă spre 
spate.

a

a b

● Folosiţi doar ace duble (cod piesă: 
X59296-121). Utilizarea oricăror alte ace 
poate avea drept consecinţă îndoirea 
acului sau defectarea maşinii.

● Nu folosiţi niciodată ace îndoite. Acele 
îndoite se pot rupe uşor, putându-vă răni.

● Dispozitivul de înfilare nu poate fi folosit 
pentru înfilarea acului dublu. Dacă se 
foloseşte dispozitivul de înfilare împreună 
cu acul dublu, maşina de cusut se poate 
deteriora.

ATENŢIE
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d Introduceţi axul suplimentar de mosor pe 
capătul axului bobinatorului.

e Instalaţi mosorul cu fir şi înfilaţi firul 
superior.

De reţinut
● În momentul în care aşezaţi mosorul cu fir, 

aşezaţi-l astfel încât firul să se desfăşoare 
din partea din faţă a bobinei.

f Înfilaţi firul superior pentru acul din partea 
dreaptă la fel cum aţi procedat cu cel din 
partea stângă.

a Capac conducător de fir
• Pentru detalii, consultaţi paşii a până la j 

din „Înfilarea firului superior” (pagina 20).

g Fără să treceţi firul prin conducătorul de 
fir de pe tija acului, înfilaţi manual acul din 
partea dreaptă.
Treceţi firul prin urechea acului din faţă spre 
spate.

h Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-
zag „J”.
• Pentru detalii referitoare la schimbarea 

picioruşului presor, consultaţi „Înlocuirea 
picioruşului presor” (pagina 33).

i Porniţi maşina de cusut.

Ecranul LCD se aprinde.

j Selectaţi o cusătură.
• Pentru detalii referitoare la selectarea 

cusăturii, consultaţi „Selectarea unei 
cusături” (pagina 42).

• Pentru detalii cu privire la cusăturile care 
pot fi cusute cu acul dublu, consultaţi 
„Parametrii cusăturii” (pagina 89).

k Apăsaţi  (Tasta de selectare a modului 
acului).

Acul dublu poate fi acum folosit.
• Pentru a reveni la un coaserea cu un singur 

ac, apăsaţi  (Tasta de selectare a 
modului acului).

• Chiar şi după ce aţi oprit maşina de cusut, 
setarea ac dublu nu este anulată.

a Ax pentru bobină
b Ax suplimentar pentru 

mosor
c Mosor cu fir

1

● Când folosiţi acul dublu, montaţi 
picioruşul „J” pentru cusături în zig-zag, 
altfel acul se poate rupe sau maşina de 
cusut se poate deteriora.

● După reglarea lăţimii pasului cusăturii, 
întoarceţi încet volantul spre 
dumneavoastră (în sens invers acelor de 
ceasornic) şi verificaţi ca acul să nu atingă 
picioruşul presor. Dacă acul atinge 
picioruşul presor, se poate îndoi sau rupe.

ATENŢIE

ATENŢIE
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l Începeţi coaserea.
• Pentru detalii referitoare la începerea 

coaserii, consultaţi „Începeţi să coaseţi” 
(pagina 44).
Se cos două cusături liniare paralele.

Notă
● Când folosiţi acul dublu cusăturile se pot 

strânge, în funcţie de tipurile de fir şi 
material folosite. Dacă acest lucru se 
întâmplă, creşteţi lungimea pasului 
cusăturii. Pentru detalii referitoare la 
reglarea lungimii pasului cusăturii, 
consultaţi „Reglarea lungimii şi lăţimii 
cusăturii” (pagina 42).

● Când folosiţi acul dublu, asiguraţi-vă că 
aţi selectat setarea ac dublu, altfel acul se 
poate rupe sau maşina de cusut se poate 
deteriora.

● Când schimbaţi direcţia de coasere, 
apăsaţi  (butonul de poziţionare a 
acului) pentru a ridica acul de pe material, 
apoi ridicaţi pârghia picioruşului presor şi 
întoarceţi materialul. Altfel, acul se poate 
rupe sau maşina se poate deteriora.

● Nu încercaţi să întoarceţi materialul cu 
acul coborât pe material, deoarece acul se 
poate rupe sau maşina se poate deteriora.

ATENŢIE

ATENŢIE
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Înlocuirea acului

În această secţiune găsiţi informaţii despre acele destinate maşinii de cusut.

Măsuri de securitate privind acul

Respectaţi următoarele măsuri de securitate privind acul. Nerespectarea acestor măsuri de securitate poate 
fi extrem de periculoasă, de exemplu în cazul în care acul se rupe, iar fragmentele acestuia sunt împrăştiate 
în jur. Citiţi şi urmaţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos.

● Utilizaţi numai ace pentru maşini de cusut de uz casnic. Utilizarea oricăror alte ace poate avea 
drept consecinţă îndoirea acului sau defectarea maşinii.

● Nu folosiţi niciodată ace îndoite. Acele îndoite se pot rupe uşor, putându-vă răni.

ATENŢIE
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Tipuri de ace şi utilizările lor

Acele maşinilor de cusut trebuie folosit în funcţie de grosimea materialului şi a firului. Pentru a alege firul şi 
acul potrivit pentru materialul pe care doriţi să-l coaseţi, consultaţi următorul tabel.

De reţinut
● Cu cât este mai mic numărul firului, cu atât 

firul este mai gros şi cu cât este mai mare 
numărul acului, cu atât acul este mai gros.

● Folosiţi acul cu bilă la coaserea 
materialelor elastice sau a materialelor la 
care pot apărea uşor puncte de cusătură 
lipsă.

● Folosiţi un ac de la 90/14 la 100/16 cu fire 
de nailon transparent, indiferent de 
materialul pe care îl coaseţi.

● Un ac de 75/11 este deja instalat la 
achiziţionarea maşinii.

Tip de material/aplicaţie
Fir

Mărime ac
Tip Greutate

Materiale 
de greutate 

medie

Semipoplin Fir de bumbac
60–80

75/11–90/14Tafta Fir sintetic

Flanel, 
Gabardină Fir de mătase 50

Materiale 
subţiri

Batist fin Fir de bumbac
60–80

65/9–75/11Voal Fir sintetic

Challis, Satin Fir de mătase 50

Materiale 
groase

Denim Fir de bumbac 30–50

90/14–100/16Catifea reiată Fir sintetic
50–60

Tweed Fir de mătase

Materiale 
elastice

Jerseu Fir pentru 
tricotaje 50–60

Ac cu bilă 
(colorat în auriu) 

75/11–90/14Tricotaj

Materiale care se destramă 
uşor

Fir de bumbac
50–80

65/9–90/14Fir sintetic

Fir de mătase 50

Pentru cusături decorative
Fir sintetic

50–60 90/14–100/16
Fir de mătase

● Combinaţiile potrivite de material, fir şi ac 
sunt prezentate în tabelul de mai sus. În 
cazul în care combinaţia de material, fir şi 
ac nu este corectă, în special atunci când 
coaseţi materiale groase (denim, de 
exemplu) cu ace subţiri (de la 65/9 la 
75/11, de exemplu), acul se poate îndoi 
sau rupe. În plus, cusătura poate fi inegală 
sau încreţită sau pot exista puncte de 
cusătură lipsă.

ATENŢIE
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Verificarea acului
Coaserea folosind un ac îndoit este extrem de 
periculoasă, deoarece acul se poate rupe în timp 
ce maşina funcţionează.
Înainte de a utiliza acul, aşezaţi partea plată a 
acului pe o suprafaţă plană şi verificaţi dacă 
distanţa dintre ac şi suprafaţa plană este egală.

a Parte plată
b Marcaj pentru tipul de ac

a Suprafaţă plană

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

a Suprafaţă plană

Înlocuirea acului
Înlocuiţi acul conform indicaţiilor de mai jos. Folosiţi 
şurubelniţa şi un ac corect, conform procedurilor 
descrise în „Verificarea acului”.

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

a Buton de poziţionare ac

b Opriţi maşina de cusut.

c Coborâţi pârghia picioruşului presor.

a Pârghie picioruş presor

a

b

a

a

● Înainte de a înlocui acul trebuie să opriţi 
maşina de cusut, în caz contrar, dacă 
apăsaţi din greşeală pe butonul de 
pornire/oprire şi maşina începe să coasă, 
vă puteţi răni.

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

ATENŢIE

a

ATENŢIE
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d Slăbiţi şurubul de fixare a acului şi 
scoateţi acul.
Ţineţi acul cu mâna stângă şi apoi rotiţi 
şurubelniţa în sens invers acelor de ceasornic 
cu mâna dreaptă.

a Şurub de fixare ac
b Şurubelniţă
• Nu folosiţi multă forţă când slăbiţi sau 

strângeţi şurubul de fixare a acului, în caz 
contrar maşina se poate deteriora.

e Cu partea plată a acului orientată spre 
partea din spate a maşinii, introduceţi acul 
până când acesta atinge opritorul.

a Opritor ac

f În timp ce ţineţi acul cu mâna stângă, 
strângeţi şurubul de fixare a acului.
Rotiţi şurubelniţa în sensul acelor de 
ceasornic.

Instalaţi acul dublu în acelaşi fel.
b

a

a

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

ATENŢIE
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Înlocuirea picioruşului presor

Măsuri de securitate legate de picioruşul presor

Respectaţi următoarele măsuri de securitate privind picioruşul presor.

Înlocuirea picioruşului presor
Înlocuiţi picioruşul presor conform procedurilor 
descrise mai jos.

a Apăsaţi  (buton de poziţionare a acului) 
o dată sau de două ori pentru a ridica acul.

a Buton de poziţionare ac

b Opriţi maşina de cusut.

c Ridicaţi pârghia picioruşului presor.

a Pârghie picioruş presor

d Apăsaţi butonul negru din spatele 
suportului picioruşului presor pentru a 
scoate picioruşul presor.

a Buton negru
b Suport picioruş presor

● Folosiţi picioruşul presor potrivit pentru tipul de cusătură ales, altfel acul poate lovi picioruşul 
presor şi se poate îndoi sau rupe.

● Folosiţi doar picioruşele special concepute pentru această maşină. Utilizarea oricărui alt picioruş 
presor vă poate răni sau poate deteriora maşina.

ATENŢIE

● Înainte de a înlocui picioruşul presor 
trebuie să opriţi maşina de cusut, în caz 
contrar, dacă apăsaţi din greşeală pe 
butonul de pornire/oprire şi maşina începe 
să coasă, vă puteţi răni.

● Asiguraţi-vă că picioruşul presor este 
instalat în sensul corect, în caz contrar 
acul poate lovi picioruşul presor, putându-
se rupe şi putându-vă răni.

ATENŢIE

a

a

b
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e Aşezaţi picioruşul presor de instalat sub 
suport astfel încât axul picioruşului presor 
să fie aliniat cu scobitura din suport.
Poziţionaţi picioruşul presor astfel încât litera 
care indică tipul picioruşului presor (J, A, etc.) 
să poată fi citită.

a Suport picioruş presor
b Scobitură
c Ax

De reţinut
● Codul picioruşului presor care va fi utilizat 

pentru fiecare cusătură apare pe ecranul 
LCD. Pentru detalii referitoare la 
selectarea cusăturii, consultaţi „Selectarea 
unei cusături” (pagina 42).

f Coborâţi încet pârghia picioruşului presor 
astfel încât acesta să se fixeze cu un clic 
în scobitura suportului.

Picioruşul presor este montat.

g Ridicaţi pârghia picioruşului presor pentru 
a verifica dacă acesta este bine fixat.

Scoaterea suportului 
picioruşului presor

Scoateţi suportul picioruşului presor când curăţaţi 
maşina de cusut sau când instalaţi picioruşul 
opţional cu dublă antrenare.

a Scoateţi picioruşul presor.
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

b Slăbiţi şurubul suportului picioruşului 
presor şi apoi scoateţi suportul.
Rotiţi şurubelniţa în sens invers acelor de 
ceasornic.

a Şurubelniţă
b Suport picioruş presor
c Şurub

cb

a

b

c
d

a

a Pârghie picioruş 
presor

b Suport picioruş 
presor

c Scobitură
d Ax

a

b

c
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■ Montarea suportului picioruşului presor

a Aliniaţi suportul picioruşului presor cu tija 
picioruşului presor.

a Tijă picioruş presor
b Suport picioruş presor

b Ţineţi în sus suportul picioruşului presor 
cu mâna dreaptă şi strângeţi şurubul.
Cu mâna stângă, rotiţi şurubelniţa în sensul 
acelor de ceasornic.

Notă
● Dacă suportul picioruşului presor nu este 

corect instalat, tensiunea firului va fi 
incorectă.

Folosirea picioruşului 
opţional cu dublă antrenare

Folosind picioruşul cu dublă antrenare, ambele 
bucăţi de material înaintează în mod egal cu 
ajutorul transportorului şi a dinţilor picioruşului 
presor. Acest lucru este util atunci când se cos 
materiale care înaintează greu, cum sunt vinilul, 
pielea şi când se cos materiale care alunecă uşor, 
de tipul catifelei, sau când se matlasează.
Folosiţi şurubelniţa pentru a monta picioruşul cu 
dublă antrenare.

■ Montarea picioruşului cu dublă 
antrenare

a Scoateţi suportul picioruşului presor.
• Pentru detalii, consultaţi „Scoaterea 

suportului picioruşului presor” (pagina 34).

b Prindeţi furca de conectare a picioruşului 
cu dublă antrenare de şurubul de fixare a 
acului.

a Furcă de conectare
b Şurub de fixare ac

● Asiguraţi-vă că strângeţi bine şurubul 
suportului picioruşului presor, în caz 
contrar suportul poate cădea şi acul îl 
poate lovi, ducând la îndoirea sau ruperea 
acului.

a

b

ATENŢIE

a

b
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c Coborâţi pârghia picioruşului presor, 
introduceţi şurubul suportului picioruşului 
presor şi apoi strângeţi şurubul cu 
ajutorul şurubelniţei.

a Şurub suport picioruş presor

Notă
● Când coaseţi cu picioruşul cu dublă 

antrenare, coaseţi cu o viteză aflată între 
încet şi mediu.

■ Scoaterea picioruşului cu dublă 
antrenare

a Apăsaţi  (buton de poziţionare a acului) 
o dată sau de două ori pentru a ridica acul.

a Buton de poziţionare ac
Acul este ridicat.

b Opriţi maşina de cusut.

c Ridicaţi pârghia picioruşului presor.

a Pârghie picioruş presor
Picioruşul presor este ridicat.

d Cu o şurubelniţă, slăbiţi şurubul 
suportului picioruşului presor şi apoi 
scoateţi picioruşul cu dublă antrenare.

a Şurub suport picioruş presor

e Montaţi suportul picioruşului presor.
• Pentru detalii, consultaţi „Scoaterea 

suportului picioruşului presor” (pagina 34).

De reţinut
● Picioruşul cu dublă antrenare poate fi 

folosit numai la executarea cusăturilor 
drepte (cu cusături de întărire) şi în zig-
zag. Pentru detalii referitoare la cusături, 
consultaţi secţiunea „Parametrii cusăturii” 
(pagina 89).

● Picioruşul opţional cu dublă antrenare 
poate fi cumpărat de la distribuitorul 
dumneavoastră Brother.

● Strângeţi bine şurubul cu ajutorul 
şurubelniţei, altfel acul poate atinge 
picioruşul presor, putându-se îndoi sau 
rupe.

● Înainte de a începe să coaseţi, întoarceţi 
încet volantul spre dumneavoastră (în 
sens invers acelor de ceasornic) şi 
verificaţi ca acul să nu atingă picioruşul 
presor. Dacă acul atinge picioruşul presor, 
se poate îndoi sau rupe.

a

ATENŢIE

a

a
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Funcţii utile

Mai jos sunt prezentate câteva funcţii utile pentru 
îmbunătăţirea eficienţei coaserii.

Schimbarea poziţiei de 
oprire a acului

De obicei, maşina de cusut este setată să lase acul 
în material atunci când procesul de coasere s-a 
încheiat. Cu toate acestea, maşina poate fi setată să 
lase acul ridicat când procesul de coasere s-a 
terminat.

a Opriţi maşina de cusut.

b În timp ce apăsaţi  (tasta pentru 
coasere automată înapoi/de întărire), 
porniţi maşina de cusut.

Când maşina emite două semnale sonore, 

eliberaţi tasta pentru coasere automată 

înapoi/de întărire.

a Tasta pentru coasere înapoi/de întărire
Poziţia de oprire a acului se schimbă 
în poziţia ridicat.

De reţinut
● Efectuaţi aceeaşi operaţiune pentru a 

schimba poziţia de oprire a acului în 
poziţia coborât.

■ Când acul se opreşte în poziţia ridicat
Acul se opreşte în poziţia ridicat la încheierea 
procesului de coasere.

De reţinut
● După încheierea procesului de coasere, 

materialul poate fi scos afară.

■ Când acul se opreşte în poziţia coborât
Acul se opreşte în poziţia coborât la încheierea 
procesului de coasere.

De reţinut
● Utilizaţi această poziţie pentru a schimba 

direcţia de coasere („Schimbarea direcţiei 
de coasere” (pagina 50)) sau pentru a 
întrerupe coaserea.
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Schimbarea poziţiei iniţiale a 
acului

De obicei, cusătura dreaptă (acul în partea stângă) 
este selectată în mod automat la pornirea maşinii 
de cusut. Maşina poate fi setată în aşa fel încât 
cusătura dreaptă (poziţia centrală a acului) să fie 
selectată în mod automat la pornire.

a Opriţi maşina de cusut.

b În timp ce apăsaţi  (tasta de selectare 
a modului acului), porniţi maşina de cusut.
Când maşina emite două semnale sonore, 
eliberaţi tasta de selectare a modului acului.

a Tastă de selectare a modului pentru ac 
(simplu/dublu)

Poziţia iniţială a acului este schimbată 
la poziţia centrală.

De reţinut
● Poziţia iniţială a acului este menţinută 

chiar şi după ce maşina este oprită.
● Efectuaţi aceeaşi operaţiune pentru a 

schimba poziţia iniţială a acului la cea din 
stângă.
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Coaserea pieselor cilindrice şi a pieselor mari

Când coaseţi piese cilindrice şi bucăţi mari de material, scoateţi extensia blatului maşinii.
 

Coaserea pieselor cilindrice
Prin scoaterea extensiei de blat, coaserea pieselor 
cilindrice, cum sunt manşetele şi pantalonii, se va 
face mai uşor.

a Trageţi extensia blatului către stânga.

După ce aţi scos extensia, este 
posibilă coaserea în modul braţ liber.

b Aşezaţi partea pe care doriţi să o coaseţi 
pe braţ şi apoi coaseţi începând de sus.

c Când aţi terminat coaserea în modul braţ 
liber, instalaţi la loc extensia în poziţia 
iniţială.

Coaserea bucăţilor mari de material
Folosind o masă lată opţională coaserea bucăţilor 
mari de material se face mai uşor.

a Ridicaţi picioarele din partea inferioară a 
mesei late.
Trageţi cele patru picioare până când acestea 
se fixează pe poziţie. La fixare veţi auzi un 
clic.

b Trageţi extensia blatului către stânga.
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c Instalarea mesei late.
Menţinând orizontală masa lată, împingeţi 
până când aceasta se fixează pe poziţie. 
Partea de jos a colţului din dreapta al mesei 
late trece peste partea frontală a blatului 
maşinii de cusut.

a Partea de jos a colţului din dreapta
b Blat maşină de cusut

Notă
● Masa lată opţională poate fi cumpărată de 

la distribuitorul dumneavoastră Brother.

d Rotiţi şurubul de la capătul fiecărui picior 
pentru a-i regla înălţimea astfel încât masa 
lată să fie la acelaşi nivel cu blatul maşinii 
de cusut.

e Când nu mai aveţi nevoie de masa lată, 
scoateţi-o.
În timp ce ridicaţi uşor masa lată, trageţi-o 
către stânga.

f Instalaţi extensia blatului maşinii în poziţia 
iniţială.

● Nu mişcaţi maşina de cusut cât timp masa 
lată este ataşată, altfel maşina se poate 
deteriora sau vă puteţi răni.

1

2

ATENŢIE
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2 OPERAŢ IUNI ELEMENTARE DE COASERE

Începeţi să coaseţi

Operaţiile elementare de coasere sunt descrise mai jos.
Înainte de a pune în funcţiune maşina de cusut, citiţi următoarele măsuri de securitate.

Procedura de coasere
Procedura elementară de coasere este prezentată mai jos.

● În timp ce maşina este în funcţiune, fiţi foarte atenţi la ac. De asemenea, ţineţi mâinile departe 
de elementele în mişcare ale maşinii precum acul, volantul şi debitor-întinzătorul de fir, altfel vă 
puteţi răni.

● Nu trageţi sau împingeţi materialul prea tare în timp ce coaseţi, altfel vă puteţi răni sau acul se 
poate rupe.

● Nu folosiţi niciodată ace îndoite. Acele îndoite se pot rupe uşor, putându-vă răni.
● Folosiţi picioruşul presor corect pentru tipul de cusătură ales, altfel acul poate lovi picioruşul 

presor şi se poate îndoi sau rupe.
● Când coaseţi, asiguraţi-vă că acul nu loveşte acele folosite la însăilat, altfel acul se poate rupe 

sau îndoi.
● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut, în caz contrar, dacă 

apăsaţi din greşeală pe butonul de pornire/oprire şi maşina începe să coasă, vă puteţi răni.

ATENŢIE

1 Porniţi maşina. Porniţi maşina de cusut.
Pentru detalii, consultaţi „Pornirea maşinii” (pagina 14).

↓

2 Selectaţi o 
cusătură.

Selectaţi o cusătură potrivită pentru aplicaţie.
Pentru detalii, consultaţi „Selectarea unei cusături” (pagina 42).

↓

3 Montaţi 
picioruşul presor.

Montaţi picioruşul presor potrivit cu tipul de cusătură dorit.
Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 33).

↓

4 Începeţi 
coaserea.

Poziţionaţi materialul şi apoi începeţi să coaseţi. Când aţi finalizat coaserea, 
tăiaţi firele.
Pentru detalii, consultaţi „Aşezarea materialului” (pagina 43), „Începeţi să 
coaseţi” (pagina 44) şi „Tăierea firului” (pagina 48).
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Selectarea unei cusături
Selectaţi fiecare cusătură folosind butonul de 
selectare a modelului.

a Porniţi maşina de cusut.

b Rotiţi butonul de selectare a modelului 
pentru a selecta cusătura care urmează a 
fi executată. Rotiţi butonul spre dreapta 
pentru a mări numărul, sau spre stânga 
pentru a micşora numărul.

a Buton de selectare model
Cusătura apare pe ecranul LCD.

c Montaţi picioruşul presor indicat pe 
ecranul LCD.

a Tipul de picioruş presor
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

De reţinut
● Picioruşul presor care trebuie folosit este 

indicat de litera (J, A, etc.) care apare 
deasupra numărului modelului de 
cusătură.

d Dacă este necesar, reglaţi lăţimea şi 
lungimea cusăturii.
• Pentru detalii referitoare la efectuarea 

reglajelor, consultaţi secţiunea următoare, 
„Reglarea lungimii şi lăţimii cusăturii”

Reglarea lungimii şi lăţimii 
cusăturii

■ Exemplu: Pentru a selecta cusătura 

a Rotiţii butonul de selectare a modelului 
până când „05” apare pe ecranul LCD.

b Apăsaţi partea „+” sau „–”  (Tasta 
pentru lungimea cusăturii) pentru a regla 
lungimea cusăturii.

a Tastă pentru lungimea cusăturii
b Lungime cusătură
c Fină
d Mare

a

a

– +

NV30_brother.book  Page 42  Tuesday, March 25, 2008  4:28 PM



43

2

c Apăsaţi partea „+” sau „–”  (Tasta 
pentru lăţimea cusăturii) pentru a regla 
lăţimea cusăturii.

a Tastă pentru lăţimea cusăturii
b Lăţime cusătură
c Îngustă
d Lată

De reţinut
● Când setarea lungimii sau lăţimii cusăturii 

este modificată faţă de valoarea implicită, 
 din jurul  sau  dispare de pe ecranul 

LCD. Când lungimea sau lăţimea cusăturii 
este readusă la setarea implicită,  apare 
din nou în jurul  sau  pe ecranul LCD.

● În cazul în care lăţimea cusăturii 
selectate nu poate fi reglată, „--” apare 
în partea dreaptă a  pe ecranul LCD. 

Aşezarea materialului
Asiguraţi-vă că bucăţile de material sunt cusute în 
ordinea corectă şi că faţa şi dosul materialului sunt 
aliniate corect.

a Porniţi maşina de cusut.
Cusătura dreaptă (acul în partea stângă) este 
selectată automat.

b Apăsaţi  (buton de poziţionare a 
acului) o dată sau de două ori pentru a 
ridica acul.

a Buton de poziţionare ac

c Aşezaţi materialul sub picioruşul presor.
• Dacă rezerva cusăturii este poziţionată pe 

partea dreaptă, coaserea în linie dreaptă se 
face mai uşor şi materialul suplimentar nu 
vă deranjează.

● După reglarea lăţimii cusăturii, întoarceţi 
încet volantul spre dumneavoastră şi 
asiguraţi-vă că acul nu atinge picioruşul 
presor. Dacă acul atinge picioruşul presor, 
se poate îndoi sau rupe.

● În cazul în care cusăturile se strâng, măriţi 
lungimea cusăturii. În cazul în care 
continuaţi să coaseţi, iar cusătura se 
strânge în continuare, acul se poate îndoi 
sau rupe.

– +

ATENŢIE

NV30_brother.book  Page 43  Tuesday, March 25, 2008  4:28 PM



OPERAŢ IUNI ELEMENTARE DE COASERE ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

44

d În timp ce ţineţi capătul firului şi materialul 
cu mâna stângă, întoarceţi volantul spre 
dumneavoastră (în sens invers acelor de 
ceasornic) cu mâna dreaptă pentru a 
coborî acul şi a începe coaserea.

e Coborâţi pârghia picioruşului presor.

a Pârghie picioruş presor
Materialul este acum aşezat pentru 
coasere.

 

Începeţi să coaseţi
Îndată ce sunteţi gata să începeţi să coaseţi, puteţi 
porni maşina de cusut. Viteza de coasere poate fi 
reglată folosind controlerul de viteză a coaserii sau 
pedala.

Notă
Important:
● Când pedala este conectată,  (butonul 

de pornire/oprire) nu poate fi folosit pentru 
a începe coaserea.

■ Folosirea butoanelor de operare
Coaserea poate fi începută şi terminată prin 
folosirea butonului de operare  (buton de 
pornire/oprire).

a Glisaţi butonul de control al vitezei de 
coasere către stânga sau dreapta pentru a 
selecta viteza de coasere dorită.
Glisaţi butonul de control al vitezei de 
coasere către stânga pentru a reduce viteza 
de coasere sau către dreapta pentru a creşte 
viteza de coasere.

a Buton de control al vitezei de coasere

a
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b Apăsaţi  (buton de pornire/oprire) o 
dată.

a Buton de pornire/oprire
Maşina începe să coasă.

• În cazul în care continuaţi să ţineţi apăsat 
 (butonul de pornire/oprire) imediat după 

ce începeţi să coaseţi, maşina va coase la 
viteză mică.

c Când aţi ajuns la sfârşitul cusăturii, 
apăsaţi  (butonul de pornire/oprire) o 
dată.

Maşina se opreşte, iar acul este 
coborât (în material).

d Când aţi terminat de cusut, ridicaţi acul şi 
apoi tăiaţi firele.

Pentru detalii, consultaţi „Tăierea 
firului” (pagina 48).

■ Folosirea pedalei
Procesul de coasere poate fi început şi terminat 
prin folosirea pedalei.

a Opriţi maşina de cusut.
La conectarea pedalei, asiguraţi-vă că aţi 
oprit maşina de cusut pentru a preveni 
pornirea accidentală a acesteia.

b Introduceţi ştecărul pedalei în mufa 
corespunzătoare, pe partea laterală a 
maşinii de cusut.

a Mufă de conectare pedală

c Porniţi maşina de cusut.

d Glisaţi butonul de control al vitezei de 
coasere către stânga sau dreapta pentru a 
selecta viteza de coasere dorită.
Glisaţi butonul de control al vitezei de 
coasere către stânga pentru a reduce viteza 
de coasere sau către dreapta pentru a creşte 
viteza de coasere.

a Buton de control al vitezei de coasere
• Viteza setată cu ajutorul butonului de 

control al vitezei de coasere va fi viteza 
maximă de coasere obţinută prin apăsarea 
pedalei.
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e Când sunteţi gata să începeţi să coaseţi, 
apăsaţi uşor pedala.
Apăsând pe pedală creşteţi viteza de 
coasere; ridicând piciorul de pe pedală viteza 
de cusut scade.

a Mai încet
b Mai rapid
• Apăsaţi uşor pedala. În cazul în care 

pedala este apăsată puternic, coaserea 
începe prea repede.
Maşina începe să coasă.

f Când aţi ajuns la sfârşitul cusăturii, 
eliberaţi complet pedala.

Maşina se opreşte, iar acul este 
coborât (în material).

g Când aţi terminat de cusut, ridicaţi acul şi 
apoi tăiaţi firele.
• Pentru detalii, consultaţi „Tăierea firului” 

(pagina 48).

De reţinut
● Când pedala este conectată,  (buton de 

pornire/oprire) nu poate fi folosit pentru a 
începe coaserea.

● Când coaserea este oprită, acul rămâne 
coborât (în material). Maşina poate fi 
setată în aşa fel încât acul să rămână 
ridicat atunci când nu se mai coase. 
Pentru detalii despre setarea maşinii de 
cusut în aşa fel încât acul să rămână 
ridicat atunci când nu se mai coase, 
consultaţi „Schimbarea poziţiei de oprire a 
acului” (pagina 37).

Întărirea cusăturii
Când coaseţi folosind o cusătură dreaptă, de 
exemplu la capătul unui decupaj de material sau 
acolo unde cusăturile nu se suprapun, folosiţi 
coaserea înapoi sau cea de întărire pentru a fixa 
capătul firului.

a La începutul cusăturii coborâţi acul în 
material şi apoi coborâţi pârghia 
picioruşului presor.

b Apăsaţi  (buton de pornire/oprire) sau 
apăsaţi pedala.
Acum, dacă  (butonul de pornire/oprire) 
este ţinut apăsat, maşina coase la viteză 
redusă.

a Buton de pornire/oprire
• Pentru detalii, consultaţi „Începeţi să 

coaseţi” (pagina 44).
Maşina începe să coasă.

● Nu lăsaţi ca pe pedală să se acumuleze 
fire sau praf, deoarece se poate provoca 
incendiu sau electrocutare.

● Nu aşezaţi obiecte pe pedală, căci pot 
apărea deteriorări ale maşinii sau vă puteţi 
răni.

● Dacă maşina nu este folosită pentru o 
perioadă mai lungă de timp, deconectaţi 
pedala pentru a evita posibilitatea 
producerii unui incendiu sau a unei 
electrocutări.

a

b

ATENŢIE
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c După ce coaseţi 3-5 paşi de cusătură, 
apăsaţi  (buton coasere inversă/
cusătură de întărire).
Menţineţi  (buton coasere inversă/cusătură 
de întărire) apăsat până când ajungeţi la 
începutul cusăturii.

a Butonul pentru coasere înapoi/de întărire
Cusăturile înapoi se cos în timp ce  (buton 
coasere înapoi/de întărire) este ţinut apăsat.

d După ce aţi cusut înapoi la începutul 
cusăturii, eliberaţi  (butonul pentru 
cusături înapoi/de întărire).

Maşina nu mai coase.

e Apăsaţi  (buton de pornire/oprire) sau 
apăsaţi pedala.

Maşina începe să coasă în direcţia 
normală de coasere.

f Când aţi ajuns la sfârşitul cusăturii, 
apăsaţi  (buton coasere înapoi/de 
întărire).
Menţineţi  (buton coasere înapoi/de 
întărire) apăsat până când se cos 3-5 paşi de 
cusătură înapoi.

Cusăturile înapoi se cos în timp ce  
(buton coasere înapoi/de întărire) este 
ţinut apăsat.

g După ce aţi cusut 3-5 paşi de cusătură 
înapoi, eliberaţi  (buton coasere înapoi/
de întărire).

Maşina nu mai coase.

h Apăsaţi  (buton de pornire/oprire) sau 
apăsaţi pedala.
Acum, dacă  (butonul de pornire/oprire) 
este ţinut apăsat, maşina coase la viteză 
redusă.

Maşina începe să coasă în direcţia 
normală de coasere.

i După ce aţi terminat de cusut, opriţi 
maşina.
Apăsaţi  (butonul de pornire/oprire) sau 
eliberaţi pedala.

a Începutul cusăturii
b Sfârşitul cusăturii

■ Executarea cusăturii de întărire
Atunci când coaseţi folosind un alt tip de 
cusătură în afara celor în linie dreaptă sau în zig-
zag, care sunt întărite prin coasere înapoi, dacă 
apăsaţi  (buton coasere înapoi/de întărire) 
veţi realiza o cusătură de întărire, 3-5 paşi de 
cusătură unul peste altul.

a Coaserea înapoi
b Cusătura de întărire

De reţinut
● Executarea cusăturilor înapoi sau a celor 

de întărire depinde de tipul de cusătură 
selectat. Pentru detalii, consultaţi 
„Parametrii cusăturii” (pagina 89).

 

1

2

5

6
4

3

1

2

ba
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Tăierea firului

a Când doriţi să terminaţi de cusut şi 
maşina de cusut este oprită, apăsaţi  
(butonul de poziţionare a acului) o dată 
pentru a ridica acul.

a Buton de poziţionare ac
Acul este ridicat.

b Ridicaţi pârghia picioruşului presor.

a Pârghie picioruş presor

c Trageţi materialul spre partea stângă a 
maşinii si apoi treceţi firele prin 
dispozitivul de tăiere a firelor pentru a le 
tăia.

a Tăietor de fir

Executarea automată a 
cusăturii înverse/cusăturii de întărire

Maşina de cusut poate fi reglată să coasă automat 
cusături înapoi sau de întărire, la începutul sau la 
sfârşitul cusăturii. Cusăturile drepte şi cusăturile în 
zig-zag, cusăturile înapoi, cu excepţia cusăturilor 
de întărire, sunt cusute automat.

a Selectaţi o cusătură.
• Pentru detalii, consultaţi „Selectarea unei 

cusături” (pagina 42).

b Apăsaţi  (tasta pentru coasere 
automată înapoi/de întărire).

a Tasta pentru coasere înapoi/de întărire
 apare pe ecranul LCD.

• Acest pas nu este necesar dacă este 
selectată o cusătură de tipul celor pentru 
coaserea butonierelor şi a cheiţelor, în cazul 
cărora cusăturile de întărire sunt cusute 
automat.

• Apăsaţi din nou  (tasta pentru coasere 
automată înapoi/de întărire) pentru a anula 
coaserea automată de înapoi/de întărire.

c Aşezaţi materialul sub picioruşul presor şi 
rotiţi volantul spre dumneavoastră pentru 
a introduce acul în material.

d Apăsaţi  (buton de pornire/oprire) o 
dată.

a Buton de pornire/oprire
După coaserea cusăturilor înapoi/de 
întărire, maşina începe să coasă.

a

a

NV30_brother.book  Page 48  Tuesday, March 25, 2008  4:28 PM



49

2

e Când aţi ajuns la sfârşitul cusăturii, 
apăsaţi (butonul coasere înapoi/de 
întărire).

a Butonul pentru coasere înapoi/de întărire
• Acest pas nu este necesar dacă este 

selectată o cusătură de tipul celor pentru 
coaserea butonierelor şi a cheiţelor, în cazul 
cărora cusăturile de întărire sunt cusute 
automat.
După terminarea cusăturilor înapoi/de 
întărire, maşina de cusut se opreşte.

De reţinut
● Cusăturile înapoi/de întărire NU sunt 

realizate până când nu este apăsat  
(butonul coasere înapoi/de întărire).  
(butonul de pornire/oprire) poate fi apăsat 
pentru a opri, la nevoie, executarea 
cusăturilor, de exemplu la colţuri.

Reglarea tensiunii firului
Tensiunea firului superior şi cea a firului bobinei 
(tensiunea firului) trebuie reglate în aşa fel încât să 
fie egale.
În cazul în care combinaţia de fir şi ac este corectă 
pentru tipul de material cusut (conform „Tipuri de 
ace şi utilizările lor” (pagina 30)), tensiunea firului 
va fi reglată automat la setarea adecvată. Totuşi, 
dacă tensiunea presetată a firului nu conduce la 
rezultatul dorit sau dacă coaseţi cu un fir special 
sau pe material special, folosiţi butonul pentru 
tensionarea firului pentru a mări sau micşora 
tensiunea firului superior.

■ Tensiunea corectă a firului
Firul superior şi firul de la bobină trebuie să se 
încrucişeze în apropiere de centrul materialului. 
Numai firul superior trebuie să fie vizibil pe faţa 
materialului şi numai firul de la bobină trebuie să 
se vadă pe dosul materialului.

■ Firul superior este prea tensionat
Dacă firul de la bobină este vizibil pe faţa 
materialului, firul superior este prea tensionat.

Rotiţi butonul pentru tensionarea firului spre 
stânga pentru a slăbi firul superior.

■ Firul superior este prea tensionat
Dacă firul superior este vizibil pe dosul 
materialului, înseamnă că este prea slăbit.

Rotiţi butonul pentru tensionarea firului spre 
dreapta pentru a tensiona firul superior.

a

b

c

d

a Dos material
b Faţă material
c Firul superior
d Firul de la bobină

a

b

c
e

d

a Dos material
b Faţă material
c Firul superior
d Firul de la bobină
e Firul de la bobină 

este vizibil pe faţa 
materialului.

a

b

c

e

d

a Dos material
b Faţă material
c Firul superior
d Firul de la bobină
e Firul superior este 

vizibil pe dosul 
materialului.
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Sfaturi utile

Mai jos sunt descrise diferite moduri prin care puteţi obţine rezultate mai bune pentru cusăturile 
dumneavoastră. Consultaţi aceste sfaturi când coaseţi.

Cusătura de probă
După selectarea unei cusături, maşina setează automat 
lăţimea şi lungimea pentru tipul de cusătură selectată.
Cu toate acestea, realizaţi o cusătură de probă pe o 
bucată de material, deoarece, în funcţie de tipul de 
material şi de tipul de cusătură executată, este posibil 
să nu obţineţi rezultatele dorite.
Pentru realizarea cusăturii de probă, folosiţi o bucată 
de material şi aţă de acelaşi tip cu cele folosite pentru 
proiectul dumneavoastră şi verificaţi tensiunea firului, 
precum şi lungimea şi lăţimea cusăturii.
Pentru că rezultatele diferă în funcţie de tipul de 
cusătură şi de numărul de straturi de material, 
executaţi o cusătură de probă în aceleaşi condiţii pe 
care le veţi folosi la proiectul dumneavoastră.

Schimbarea direcţiei de 
coasere

a Când ajungeţi la un colţ, opriţi maşina de 
cusut.
Lăsaţi acul coborât (în material). Dacă acul a 
rămas ridicat când maşina s-a oprit, apăsaţi 

 (butonul de poziţionare a acului).

b Ridicaţi pârghia picioruşului presor şi apoi 
întoarceţi materialul.
Întoarceţi materialul folosind acul drept ax de 
rotaţie.

c Coborâţi pârghia picioruşului presor şi 
continuaţi să coaseţi.

a Pârghie picioruş presor

Coaserea cusăturilor şerpuite
Opriţi coaserea şi apoi schimbaţi uşor direcţia de 
coasere pentru a coase în jurul curbei.

Când coaseţi de-a lungul unei curbe folosind o 
cusătură în zig-zag, selectaţi o lungime a cusăturii 
mai mică pentru a obţine o cusătură mai fină.

Coaserea materialelor groase
■ Dacă materialul nu intră sub picioruşul 

presor
Ridicaţi picioruşul presor mai sus pentru 
a-l aduce în poziţia cea mai înaltă. (În acest 
moment, pârghia picioruşului presor nu este 
asigurată.)

a

● Grosimea materialului diferă în funcţie de 
tipul de material. Dacă materialul este 
împins forţat, acul se poate rupe sau 
îndoi.

ATENŢIE
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■ În cazul în care sunt cusute cusături 
groase şi materialul nu înaintează la 
începutul cusăturii
Picioruşul „J” pentru cusături în zig-zag este 
dotat cu o funcţie de menţinere a nivelului 
picioruşului presor.

a Direcţia de coasere
b Aliniere greşită

a Când începeţi să executaţi o cusătură prea 
groasă pentru ca materialul să poată înainta, 
ridicaţi pârghia picioruşului presor.

b Apăsaţi cu degetul indicator butonul negru 
(axul suportului picioruşului presor) din 
stânga picioruşului pentru cusături în zig-
zag „J”, apoi folosiţi degetul mare al mâinii 
stângi pentru a regla nivelul picioruşului 
presor apăsând uşor partea din faţă a 
acestuia. Se va auzi un clic; continuaţi să 
apăsaţi axul suportului picioruşului presor în 
timp ce coborâţi picioruşul presor.

a Buton negru

c Picioruşul presor rămâne orizontal, 
permiţând înaintarea materialului.

• După executarea cusăturii, picioruşul 
presor va reveni la funcţionarea normală.

Coaserea materialelor subţiri
Atunci când coaseţi materiale subţiri, cusătura se 
poate alinia greşit sau este posibil ca materialul să 
nu înainteze corect.
Dacă acest lucru se întâmplă, aşezaţi sub material 
hârtie subţire sau stabilizator şi coaseţi-l împreună 
cu materialul. Când aţi terminat de cusut îndepărtaţi 
prin rupere hârtia în exces.

a Stabilizator sau hârtie

Coaserea materialelor elastice
Mai întâi însăilaţi împreună bucăţile de material, 
apoi coaseţi fără a întinde materialul.
De asemenea, puteţi obţine un rezultat mai bun 
folosind fir pentru tricotaje sau o cusătură elastică.

a Însăilarea

● Grosimea materialului diferă în funcţie de 
tipul de material. Dacă materialul este 
împins forţat, acul se poate rupe sau îndoi.

b

a

a
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Scoaterea firului de la bobină
Când realizaţi cusături de încreţire sau înainte de a 
executa matlasare cu mişcare liberă, mai întâi 
înfilaţi firul mosorului aşa cum este descris mai jos.

a Introduceţi bobina în suveică.

• Consultaţi paşii a până la d din 
„Instalarea bobinei” (pagina 18).

b Treceţi firul bobinei prin fantă.
Nu tăiaţi firul cu dispozitivul de tăiat firele.

c În timp ce ţineţi uşor firul superior cu 
mâna stângă şi cu acul în poziţia ridicat, 
apăsaţi  (butonul de poziţionare a 
acului) de două ori pentru a coborî şi 
ridica acul.

a Buton de poziţionare ac
Firul bobinei formează o buclă în jurul 
firului superior care poate fi tras afară.

d Trageţi cu grija firul superior în sus pentru 
a trage afară capătul firului de la bobină.

e Trageţi aproximativ 10-15 cm (4-5 ţoli) din 
firul bobinei sub picioruşul presor spre 
partea din spate a maşinii.

f Fixaţi la loc capacul de la compartimentul 
bobinei.
Introduceţi lamela de fixare în colţul din 
stânga jos al capacului bobinei (A) şi apoi 
apăsaţi uşor pe partea dreaptă (B).

1

AA

B
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3 CUSĂTURI UTILITARE

Surfilarea
Realizaţi cusături de surfilare de-a lungul marginilor materialului tăiat pentru a preveni destrămarea acestuia. 
Sunt disponibile şase cusături de surfilare.
Numerele modelelor diferă în funcţie de modelul maşinii. Verificaţi numerele modelelor disponibile pentru 
maşina dumneavoastră şi selectaţi cusătura dorită.

Valorile de sub „Automat” sunt setate când este selectat modelul. Setarea poate fi reglată la orice valoare din 
intervalul prezentat sub „Manual”.

Respectaţi următoarele măsuri de securitate în timpul coaserii.

Denumire 
cusătură

M
od

el

Pi
ci

or
uş

 p
re

so
r

Nr. Model

Utilizare

Lăţime cusătură
[mm (ţoli)]

Lungime pas 
cusătură 

[mm (ţoli)]

A
c 

du
bl

u

Pi
ci

or
uş

 c
u 

du
bl
ă 

an
tr

en
ar

e

Coaserea 
înapoi/

de întărire

m
od

el
 c

u 
70

 
cu

să
tu

ri
m

od
el

 c
u 

60
 

cu
să

tu
ri

m
od

el
 c

u 
50

 
cu

să
tu

ri
m

od
el

 c
u 

40
 

cu
să

tu
ri

Automat Manual Automat Manual

Cusătura în 
zigzag J 05 05 05 05 Surfilare şi 

coasere aplicaţii
3,5

(1/8)
0,0–7,0
(0–1/4)

1,4
(1/16)

0,0–4,0
(0–3/16)

Da
(J) Da Înapoi

Cusătura 
în zig-zag în 

3 puncte
J 06 06 06 06

Surfilarea 
materialelor de 
greutate medie 
sau elastice, 
coaserea 
elasticului, 
stoparea 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) Nu Întărire

Cusătură de 
surfilare

G 07 07 07 07

Surfilarea 
materialelor subţiri 
sau cu greutate 
medie

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 Nu Întărire

G 08 08 08 08
Surfilarea 
materialelor 
groase

5,0
(3/16)

2,5–5,0
(3/32–3/16)

2,5
(3/32)

1,0–4,0
(1/16–3/16) Nu Nu Întărire

G 09 09 09 09

Prevenirea 
destrămării 
materialelor 
groase şi a celor 
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) Nu Nu Întărire

J 10 10 10 10
Surfilarea 
materialelor 
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) Nu Întărire

*1Nu folosiţi coaserea înapoi.

● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut, în caz contrar, dacă 
apăsaţi din greşeală un buton şi maşina începe să coasă, vă puteţi răni.

*1

ATENŢIE
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Realizarea cusăturilor de 
surfilare folosind picioruşul 
pentru cusături în zigzag „J”

a Porniţi maşina.

b Cu ajutorul butonului de selectare a 

modelului, 

selectaţi ,  sau .

c Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-
zag „J”.
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

d Coaseţi de-a lungul marginii materialului, 
astfel încât acul să nu intre în ţesătură la 
marginea din dreapta.

a Punctul în care acul intră în ţesătură

Realizarea cusăturilor de 
surfilare folosind 
picioruşul de surfilare „G”

a Porniţi maşina.

b Cu ajutorul butonului de selectare a 

modelului, 

selectaţi ,  sau .

c Montaţi picioruşul de surfilare „G”.
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

d Aşezaţi materialul cu marginea pe ghidajul 
picioruşului presor şi apoi coborâţi 
pârghia picioruşului presor.

a Ghidajul picioruşului presor

e Rotiţi uşor volantul spre dumneavoastră şi 
verificaţi ca acul să nu atingă picioruşul 
presor.

f Coaseţi cu marginea materialului pe 
ghidajul picioruşului presor.

a Punctul în care acul intră în ţesătură

● După reglarea lăţimii cusăturii, întoarceţi 
încet volantul spre dumneavoastră şi 
asiguraţi-vă că acul nu atinge picioruşul 
presor. Dacă acul atinge picioruşul presor, 
acesta se poate îndoi sau rupe.

a

a
a

ATENŢIE
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Cusături de bază
Cusăturile drepte se folosesc pentru realizarea cusăturilor simple. Sunt disponibile trei cusături pentru 
cusăturile de bază.
Numerele modelelor diferă în funcţie de modelul maşinii. Verificaţi numerele modelelor disponibile pentru 
maşina dumneavoastră şi selectaţi cusătura dorită.

Valorile de sub „Automat” sunt setate când este selectat modelul. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul 
prezentat sub „Manual”.

a Însăilaţi sau prindeţi cu ace bucăţile de 
material.

b Porniţi maşina.

c Cu ajutorul butonului de selectare a 

modelului, 
selectaţi ,  sau .

d Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-zag „J”.
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

e Dacă urmează să executaţi cusături 
înapoi, coborâţi acul în material cu 3-5 
lungimi de cusătură în faţa punctului de 
începere a cusăturii şi apoi executaţi 
cusăturile înapoi.
• Pentru detalii, consultaţi „Întărirea cusăturii” 

(pagina 46).

f Începeţi coaserea.
• Pentru detalii, consultaţi „Începeţi să 

coaseţi” (pagina 44).

g Dacă urmează să executaţi cusături înapoi la 
sfârşitul cusăturii, executaţi 3-5 cusături înapoi.
• Pentru detalii, consultaţi „Întărirea cusăturii” 

(pagina 46).

h Când aţi finalizat coaserea, tăiaţi firul.

■ Schimbarea poziţiei acului
Poziţia acului poate fi reglată pentru cusătura 
dreaptă (acul în partea stângă) şi pentru 
cusătura elastică triplă prin reglarea lăţimii 
cusăturii. Apăsaţi partea „–” a tastei pentru 
lăţimea cusăturii pentru a obţine pentru ac 
poziţia din stânga, sau apăsaţi partea „+” pentru 
poziţia dreapta. 

a Lăţime cusătură
b Tastă pentru lăţimea cusăturii
c Mută poziţia acului spre stânga
d Mută poziţia acului spre dreapta

Denumire 
cusătură M

od
el

Pi
ci

or
uş

 p
re

so
r Nr. Model

Utilizare

Lăţime cusătură
[mm (ţoli)]

Lungime pas 
cusătură 

[mm (ţoli)]

A
c 

du
bl

u

Pi
cio

ru
ş c

u d
ub

lă 
an

tre
na

re

Coaserea 
înapoi/

de întărire

m
od

el
 c

u 
70

 
cu

să
tu

ri
m

od
el

 c
u 

60
 

cu
să

tu
ri

m
od

el
 c

u 
50

 
cu

să
tu

ri
m

od
el

 c
u 

40
 

cu
să

tu
ri

Automat Manual Automat Manual

C
us

ăt
ur
ă 

dr
ea

pt
ă

Stânga J 01 01 01 01
Cusături simple, 
cusături de încreţire 
sau nervuri 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) Da Înapoi

Centru J 02 02 02 02

Montarea fermoarelor, 
cusături simple şi 
cusături de încreţire 
sau nervuri 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) Da Înapoi

Cusătură 
elastică 

triplă
J 03 03 03 03

Montarea mânecilor, 
executarea cusăturilor 
în interiorul 
pantalonilor, 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) Nu Întărire

*1Nu folosiţi coaserea înapoi.

● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut, în caz contrar, dacă 
apăsaţi din greşeală un buton şi maşina începe să coasă, vă puteţi răni.

*1

*1
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Cusătura de tiv invizibilă
Părţile de jos ale fustelor şi pantalonilor sunt tivite. Pentru cusătura de tiv invizibilă sunt disponibile două cusături.
Numerele modelelor diferă în funcţie de modelul maşinii. Verificaţi numerele modelelor disponibile pentru 
maşina dumneavoastră şi selectaţi cusătura dorită.

Valorile de sub „Automat” sunt setate când este selectat modelul. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul 
prezentat sub „Manual”.

De reţinut

● Când cusătura  sau  este selectată

Apăsaţi partea „–” a tastei pentru lăţimea cusăturii astfel încât „0”, „-1”, „-2” sau „-3” să apară pe 
ecranul LCD pentru a muta punctul în care acul intră în ţesătură spre stânga.
Apăsaţi partea „+” a tastei pentru lăţimea cusăturii astfel încât „0”, „1”, „2” sau „3” să apară pe 
ecranul LCD pentru a muta punctul în care acul intră în ţesătură spre dreapta.

Realizaţi o cusătură de tiv invizibilă conform următoarei proceduri.

a Îndoiţi materialul de-a lungul marginii dorite 
a tivului şi apoi însăilaţi-l la aproximativ 5 
mm (3/16 ţoli) de la marginea materialului. 
După însăilare, îndoiţi la loc materialul de-a 
lungul marginii însăilate şi apoi aşezaţi 
materialul cu dosul în sus.

a Dos material
b Cusătura de însăilare
c Marginea dorită a tivului
d 5 mm (3/16 ţoli)
e Marginea tivului

b Porniţi maşina.

c Cu ajutorul butonului de selectare a 

modelului, 

selectaţi  sau .

d Montaţi picioruşul pentru tiv invizibil „R”.
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

Denumire 
cusătură M
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el
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so
r Nr. Model

Utilizare

Lăţime cusătură
[mm (ţoli)]

Lungime pas 
cusătură 

[mm (ţoli)]

A
c 

du
bl

u

Pi
ci

or
uş

 c
u 

du
bl
ă 

an
tre

na
re

Coaserea 
înapoi/

de întărire

m
od

el
 c

u 
70

 
cu

să
tu

ri
m

od
el

 c
u 

60
 

cu
să

tu
ri

m
od

el
 c

u 
50

 
cu

să
tu

ri
m

od
el

 c
u 

40
 

cu
să

tu
ri

Automat Manual Automat Manual

Cusătură de 
tiv invizibilă

R 11 11 11 11

Tivire cu cusături 
invizibile pe 
materiale de 
greutate medie

0
(0) –3 ← → 3 2.0

(1/16)
1,0–3,5

(1/16–1/8) Nu Nu Întărire

R 12 12 12 12
Tivire cu cusătură 
invizibilă pe 
materialele elastice

0
(0) –3 ← → 3 2,0

(1/16)
1,0–3,5

(1/16–1/8) Nu Nu Întărire

● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut, în caz contrar, dacă apăsaţi 
din greşeală un buton şi maşina începe să coasă, vă puteţi răni.

ATENŢIE

a

b

d

c

a

b
d

e
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e Aşezaţi materialul, cu marginea tivului 
îndoită, pe ghidajul picioruşului presor şi 
apoi coborâţi pârghia picioruşului presor.

a Dos material
b Pliul tivului
c Ghidajul picioruşului presor

f Apăsaţi partea „–” a tastei pentru lăţimea 
cusăturii pentru a regla lăţimea cusăturii 
până când acul prinde puţin pliul tivului şi 
apoi coaseţi cu marginea materialului pe 
ghidajul picioruşului presor.

a Ac
b Punctul în care acul intră în ţesătură
c Pliul tivului

De reţinut
Dacă acul nu este poziţionat corect, 
rezultatele coaserii vor fi cele prezentate mai 
jos. Corectaţi fiecare rezultat conform 
procedurilor descrise mai jos.

● Dacă acul prinde prea mult din pliul tivului
Acul se află prea mult spre stânga.
Apăsaţi partea „+” a tastei pentru lăţimea 
cusăturii pentru a regla poziţia acului astfel 
încât acul să prindă puţin pliul tivului.

a Dos material
b Faţă material
● Dacă acul nu prinde pliul tivului

Acul se află prea mult spre dreapta.
Apăsaţi partea „-” a tastei pentru lăţimea 
cusăturii pentru a regla poziţia acului astfel 
încât acul să prindă puţin pliul tivului.

a Dos material
b Faţă material
● Pentru detalii, consultaţi „Reglarea lungimii 

şi lăţimii cusăturii” (pagina 42).

g Descoaseţi cusăturile de însăilare.

a Dos material
b Faţă material

● Rotiţi uşor volantul spre dumneavoastră 
şi verificaţi ca acul să nu atingă picioruşul 
presor. Dacă acul atinge picioruşul presor, 
acesta se poate îndoi sau rupe.

R

c
b

a

R b

a

c

ATENŢIE

a b

a b

a b
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Cusătura pentru butonieră
Butonierele pot fi cusute.
Numerele modelelor diferă în funcţie de modelul maşinii. Verificaţi numerele modelelor disponibile pentru 
maşina dumneavoastră şi selectaţi cusătura dorită.

Valorile de sub „Automat” sunt setate când este selectat modelul. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul 
prezentat sub „Manual”.

Denumire 
cusătură M

od
el

Pi
ci

or
uş

 p
re

so
r

Nr. Model

Utilizare

Lăţime cusătură
[mm (ţoli)]

Lungime pas 
cusătură 

[mm (ţoli)]

A
c 

du
bl

u

Pi
ci

or
uş

 c
u 

du
bl
ă 

an
tr

en
ar

e

Coaserea 
înapoi/

de întărire

m
od

el
 c

u 
70

 
cu

să
tu

ri
m

od
el

 c
u 

60
 

cu
să

tu
ri

m
od

el
 c

u 
50

 
cu

să
tu

ri
m

od
el

 c
u 

40
 

cu
să

tu
ri

Automat Manual Automat Manual

Cusături 
pentru 

butoniere

A 37 37 33 30
Butoniere orizontale 
pe materiale subţiri 
şi 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 Nu

Coaserea 
automată a 

cusăturilor de 
întărire

A 38 38 34 31
Butoniere întărite 
pentru materiale 
căptuşite

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 Nu

Coaserea 
automată a 

cusăturilor de 
întărire

A 39 39 35 32
Butoniere pentru 
materiale elastice 
sau tricotaje

6,0
(15/64)

3,0–6,0
(1/8-15/64)

1,0
(1/16)

0,5–2,0
(1/32-1/16) Nu Nu

Coaserea 
automată a 

cusăturilor de 
întărire

A 40 40 36 33 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) Nu Nu

Coaserea 
automată a 

cusăturilor de 
întărire

A 41 41 37 34
Butoniere pentru 
materiale groase şi 
blănuri

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 Nu

Coaserea 
automată a 

cusăturilor de 
întărire

A 42 42 - -
Butoniere pentru 
materiale 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 Nu

Coaserea 
automată a 

cusăturilor de 
întărire

A 43 43 - -
Butoniere orizontale 
pentru materiale 
groase sau blănuri

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 Nu

Coaserea 
automată a 

cusăturilor de 
întărire
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Se pot coase butoniere cu o lungime maximă de 30 mm (1-3/16 ţoli) (diametru + grosimea nasturelui).
Butonierele se cos conform celor prezentate mai jos.

a Cusătura de întărire

Denumirile pieselor picioruşului pentru butoniere „A”, folosit la coaserea butonierelor, sunt indicate mai jos.

● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut, în caz contrar, dacă apăsaţi 
din greşeală un buton şi maşina începe să coasă, vă puteţi răni.

a

a

a

ATENŢIE

A

a

b

c

e

d

a Placă ghidaj nasture
b Riglă gradată picioruş presor
c Ax
d Marcaje pe picioruşul pentru 

butoniere
e 5 mm (3/16 ţoli)
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a Folosiţi cretă pentru a marca pe material 
poziţia şi lungimea butonierei.

a Marcaje pe material
b Coasere încheiată

b Trageţi afară placa ghidajului pentru 
nasture a picioruşului pentru butoniere 
„A” şi apoi introduceţi nasturele care va fi 
pus în butonieră.

■ Dacă nasturele nu se potriveşte în placa 
ghidajului pentru nasture
Adunaţi diametrul şi grosimea nasturelui şi 
apoi reglaţi placa ghidajului pentru nasture 
la lungimea calculată. (Distanţa între 
gradaţiile de pe rigla picioruşului presor este 
de 5 mm (3/16 ţoli).)

a Riglă gradată picioruş presor
b Lungimea butonierei (diametru + 

grosimea nasturelui)
c 5 mm (3/16 ţoli)

Exemplu: Pentru un nasture cu diametru de 15 
mm (9/16 ţoli) şi o grosime de 10 mm (3/8 ţoli), 
placa ghidajului pentru nasture trebuie setată la 
25 mm (1 ţol) pe rigla gradată.

a 10 mm (3/8 ţoli)
b 15 mm (9/16 ţoli)

Mărimea butonierei a fost setată.

c Porniţi maşina.

d Cu ajutorul butonului de selectare a 
modelului, selectaţi o cusătură.

e Montaţi picioruşul pentru butoniere „A”.
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

f Treceţi firul superior prin orificiul 
picioruşului presor şi apoi trageţi-l sub 
picioruşul presor, după cum se arată în 
imagine.

g Aşezaţi materialul cu capătul din faţă al 
marcajului de butonieră aliniat cu 
marcajele roşii de pe părţile laterale ale 
picioruşului pentru butoniere şi apoi 
coborâţi pârghia picioruşului presor.

a Marcaj pe material (faţă)
b Marcaje roşii pe picioruşul pentru 

butoniere

Notă
● Când coborâţi picioruşul presor, nu 

împingeţi în partea frontală a acestuia 
deoarece butoniera nu va fi cusută la 
mărimea corectă.

a b

a

b

c

a

b

A

a

b

b
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h Trageţi în jos pârghia pentru butoniere cât 
se poate de mult.

a Pârghie pentru butonieră
Pârghia pentru butoniere trebuie pusă în 
spatele suportului de pe picioruşul pentru 
butoniere.

a Pârghie pentru butonieră
b Suport

i Ţineţi uşor capătul firului superior în mâna 
stângă şi apoi începeţi să coaseţi.

După finalizarea operaţiei de coasere, 
maşina va realiza automat cusătura 
de întărire, apoi se va opri.

j Tăiaţi firele, ridicaţi pârghia picioruşului 
presor şi apoi scoateţi materialul.

k Ridicaţi pârghia pentru butoniere în 
poziţia iniţială.

l Introduceţi un ac cu gămălie în interiorul 
unei întărituri de la capătul cusăturii 
butonierei pentru a preveni tăierea 
cusăturii.

a Ax

m Folosiţi dispozitivul pentru desfăcut cusături 
încorporat pentru a tăia în direcţia acului cu 
gămălie şi pentru a deschidere butoniera.

a Dispozitiv de desfăcut cusături

Pentru butonierele cu cap rotund ( ), 

folosiţi poansonul încorporat pentru a executa 
un orificiu la capătul rotunjit al butonierei şi 
apoi folosiţi dispozitivul pentru desfăcut 
cusături pentru a deschide butoniera.

a Poanson
• Când folosiţi poansonul, aşezaţi o coală groasă 

de hârtie sau un alt tip de foaie de protecţie sub 
material înainte de a perfora orificiul.

■ Modificarea lungimii pasului cusăturii
Apăsaţi partea „+” sau „–” a tastei pentru 
lungimea pasului cusăturii pentru a o regla.

• Numerele modelelor diferă în funcţie de modelul 
maşinii. Consultaţi „Parametrii cusăturii” 
(pagina 89) pentru numerele modelelor.

a Tastă pentru lungimea pasului cusăturii
b Lungimea pasului cusăturii
c Fină
d Mare
• Dacă materialul nu este antrenat (de 

exemplu, dacă este prea gros), măriţi 
mărimea cusăturii.

a

a

b

a

● Când deschideţi butoniera cu dispozitivul 
pentru desfăcut cusături, nu puneţi mâinile 
în calea de tăiere deoarece vă puteţi răni 
dacă dispozitivul pentru desfăcut cusături 
alunecă. Nu folosiţi dispozitivul pentru 
desfăcut cusături în alt scop decât cel 
pentru care a fost conceput.

a

a

ATENŢIE

– +
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■ Schimbarea lăţimii pasului cusăturii
Apăsaţi partea „+” sau „–” a tastei pentru lăţimea 
cusăturii pentru a o regla.

• Numerele modelelor diferă în funcţie de 
modelul maşinii. Consultaţi „Parametrii 
cusăturii” (pagina 89) pentru numerele 
modelelor.

a Tastă pentru lăţimea cusăturii
b Lăţime cusătură
c Îngustă
d Lată

De reţinut
● Înainte de a coase butoniere, verificaţi 

lungimea şi lăţimea pasului cusăturii prin 
coaserea unei butoniere de probă pe un 
rest de material.

■ Coaserea butonierelor pe materiale 
elastice
Când coaseţi butoniere pe materiale elastice, 
folosiţi un fir de întărire.

a Prindeţi firul de întărire pe partea 
picioruşului pentru butoniere „A”, aşa 
cum este prezentat în imagine, astfel încât 
să se potrivească în caneluri şi apoi legaţi-
l slab.

b Porniţi maşina de cusut.

c Selectaţi cusătura  sau .

d Montaţi picioruşul pentru butoniere „A”.

• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 
picioruşului presor” (pagina 33).

e Reglaţi lăţimea pasului cusăturii în funcţie 
de grosimea firului de întărire.

f Coborâţi pârghia picioruşului presor şi 
pârghia pentru butoniere, apoi începeţi să 
coaseţi.

g Când aţi finalizat coaserea, trageţi uşor de 
firul de întărire pentru a îndepărta orice 
cută.

h Folosiţi un ac de cusut manual pentru a 
trage firul de întărire pe dosul materialului 
şi apoi înnodaţi firul.

i Cu ajutorul dispozitivului pentru desfăcut 
cusături, tăiaţi partea centrală a firului de 
întărire care rămâne la capătul superior al 
butonierei.
Tăiaţi excesul de fir de întărire.

– +
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Coaserea nasturilor
Nasturii pot fi cusuţi cu maşina de cusut. Pot fi 
cusuţi nasturi cu două sau cu patru găuri.

a Măsuraţi distanţa dintre orificiile 
nasturelui care urmează să fie cusut.

b Ridicaţi pârghia picioruşului presor şi apoi 
glisaţi maneta dispozitivului de antrenare 
a materialului, aflată pe baza şi în partea 
din spate a maşinii, la  (spre stânga 
privind din partea din spate a maşinii).

a Manetă dispozitiv de antrenare material 
(privind din partea din spate a maşinii)

Transportorul este coborât.

c Porniţi maşina de cusut.

d Selectaţi cusătura .

e Montaţi picioruşul pentru cusut nasturi „M”.

• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 
picioruşului presor” (pagina 33).

f Reglaţi lăţimea pasului cusăturii astfel 
încât aceasta să fie egală cu distanţa 
dintre orificiile nasturelui.

g Aşezaţi nasturele în picioruşul pentru 
cusut nasturi „M”.

a Nasture
Nasturele este fixat pe poziţie.

• Când coaseţi nasturi cu patru orificii, 
coaseţi mai întâi cele două orificii mai 
apropiate de dumneavoastră. Apoi glisaţi 
nasturele astfel încât acul să intre în cele 
două orificii din partea din spate a maşinii 
de cusut şi apoi coaseţi-le în acelaşi fel.

h Rotiţi volantul spre dumneavoastră (în 
sens invers acelor de ceasornic) pentru a 
verifica dacă acul intră corect în cele două 
orificii ale nasturelui.
Dacă vi se pare că acul va lovi nasturele, 
măsuraţi din nou distanţa dintre orificiile 
nasturelui. Reglaţi lăţimea pasului cusăturii în 
funcţie de distanţa dintre orificiile nasturelui.

a

● Când coaseţi, asiguraţi-vă că acul nu atinge 
nasturele, în caz contrar acul se poate îndoi 
sau rupe.

a

ATENŢIE
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i Începeţi coaserea.
Glisaţi controlerul de viteză de coasere către 
stânga (astfel încât viteza fie redusă).

Maşina de cusut se opreşte automat 
după ce a fost făcută şi cusătura de 
întărire.

• Dacă este nevoie de întărire suplimentară 
pentru a fixa nasturele, efectuaţi operaţia 
de coasere a nasturilor de două ori.

j Utilizaţi foarfecele pentru a tăia firul 
superior şi firul de la bobină la începutul 
cusăturii.
Trageţi firul superior de la sfârşitul cusăturii 
pe dosul materialului şi apoi legaţi-l cu firul de 
la bobină.

k Când aţi terminat de cusut nasturele, 
glisaţi maneta dispozitivului de antrenare 
a materialului,  (către dreapta privind 
din partea din spate a maşinii) pentru a 
ridica transportorul.

a Manetă dispozitiv de antrenare material 
(privind din partea din spate a maşinii)

De reţinut
● Butonul de poziţionare a transportorului se 

află de obicei pe dreapta (privind din 
partea din spate a maşinii).

● Transportorul se ridică atunci când 
începeţi să coaseţi din nou.

■ Coaserea cu picior a unui nasture
Pentru a coase cu picior un nasture, prindeţi 
nasturele lăsând puţin spaţiu între acesta şi 
materialul textil şi apoi înfăşuraţi manual firul. 
Astfel nasturele se va fixa mai bine.

a Aşezaţi nasturele în picioruşul pentru 
coaserea nasturilor „M” şi apoi trageţi 
spre dumneavoastră maneta pentru 
realizarea piciorului nasturelui.

a Manetă pentru piciorul nasturelui

b După ce aţi terminat de cusut, tăiaţi firul 
superior lăsând suficient fir pentru a-l 
înfăşura în jurul firelor dintre nasture şi 
material şi apoi legaţi-l cu firul superior la 
începutul cusăturii.
Legaţi între ele, pe dosul materialului, 
capetele firului de la bobină rămase de la 
sfârşitul şi începutul cusăturii.

c Tăiaţi excesul de fir.

a

1
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Introducerea fermoarului
Puteţi realiza un sistem de închidere cu fermoar.
Numerele modelelor diferă în funcţie de modelul maşinii. Verificaţi numerele modelelor disponibile pentru 
maşina dumneavoastră şi selectaţi cusătura dorită.

Valorile de sub „Automat” sunt setate când este selectat modelul. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul 
prezentat sub „Manual”.

Există mai multe metode de montare a fermoarelor. De aceea, sunt descrise mai jos numai procedurile de 
introducere a unui fermoar centrat sau a unui fermoar lateral.

Montarea unui fermoar centrat
Cusătura este realizată pe ambele bucăţi de 
material aşezate una lângă cealaltă.

a Faţă material
b Coaserea
c Capătul deschiderii fermoarului

a Porniţi maşina.

b Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-
zag „J” şi realizaţi cusături drepte până la 
deschiderea fermoarului.
Pe faţa celor două bucăţi de material aşezate 
una lângă cealaltă, coaseţi înapoi după ce aţi 
ajuns la deschiderea fermoarului.
• Pentru detalii referitoare la cusăturile de 

bază, consultaţi secţiunea „Cusături de 
bază” (pagina 55).

c Însăilaţi cele două bucăţi până la marginea 
materialului.

a Cusătura de însăilare
b Coaserea înapoi
c Dos material
d Capătul deschiderii fermoarului

d Desfaceţi cu fierul de călcat rezerva 
cusăturii de pe dosul materialului.

a Dos material

Denumire 
cusătură M

od
el

Pi
ci

or
uş

 p
re

so
r

Nr. Model

Utilizare

Lăţime cusătură
[mm (ţoli)]

Lungime pas 
cusătură 

[mm (ţoli)]

A
c 

du
bl

u

Pi
ci
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uş

 c
u 

du
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ă 

an
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na
re

Coaserea 
înapoi/

de întărire

m
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u 
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m
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 c
u 
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u 
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 c
u 

40
 

cu
să

tu
ri

Automat Manual Automat Manual

Cu
să

tu
ră

 d
re

ap
tă

Centr
u J 02 02 02 02

Montarea 
fermoarelor, cusături 
simple şi cusături de 
încreţire sau nervuri 
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) Da Înapoi

*1Nu folosiţi coaserea înapoi.

● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut, în caz contrar, dacă apăsaţi 
din greşeală un buton şi maşina începe să coasă, vă puteţi răni.

*1

ATENŢIE

a

b

c

a

b
c

d

a
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e Aliniaţi rezerva cu centrul fermoarului şi 
apoi însăilaţi fermoarul pe poziţie.

a Dos material
b Cusătura de însăilare
c Fermoar

f Cu ajutorul butonului de selectare a 

modelului, 

selectaţi .

g Montaţi suportul picioruşului presor în 
partea dreaptă a axului picioruşului pentru 
fermoare „I”.

a Partea dreaptă a axului
b Punctul în care acul intră în ţesătură
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

h Realizaţi o cusătură decorativă în jurul 
fermoarului. 

a Coaserea
b Faţă material
c Cusătura de însăilare
d Capătul deschiderii fermoarului

i Descoaseţi cusăturile de însăilare.

Montarea unui fermoar lateral
Cusătura se realizează pe o singură bucată de 
material. Folosiţi acest tip de fermoare pentru 
deschideri pe lateral şi la spate.

a Coaserea
b Faţă material
c Capătul deschiderii fermoarului

Următoarea procedură descrie coaserea pe partea 
stângă, aşa cum se prezintă în imagine.

● Când folosiţi picioruşul pentru fermoare „I”, 
asiguraţi-vă că centraţi poziţia acului şi 
rotiţi încet volantul spre dumneavoastră 
pentru a verifica dacă acul atinge picioruşul 
presor. Dacă este selectată o cusătură 
diferită şi acul loveşte picioruşul presor, 
acul se poate îndoi sau rupe.

a

b

c

I

b

a

ATENŢIE

● Când coaseţi, asiguraţi-vă că acul nu 
atinge fermoarul, în caz contrar acul se 
poate îndoi sau rupe.

a
c

d

b

ATENŢIE
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a Porniţi maşina.

b Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-
zag „J” şi realizaţi cusături drepte până la 
deschiderea fermoarului.
• Pe faţa celor două bucăţi de material 

aşezate una lângă cealaltă, coaseţi înapoi 
după ce aţi ajuns la deschiderea 
fermoarului.

• Pentru detalii referitoare la cusăturile de 
bază, consultaţi secţiunea „Cusături de 
bază” (pagina 55).

c Însăilaţi cele două bucăţi până la marginea 
materialului.

a Cusătura de însăilare
b Coaserea înapoi
c Dos material
d Capătul deschiderii fermoarului

d Desfaceţi cu fierul de călcat rezerva 
cusăturii de pe dosul materialului.

a Dos material

e Fixaţi prin călcare rezerva cusăturii astfel 
încât faţa (partea care nu este cusută) să 
aibă 3 mm (1/8 ţoli) în plus.

a Dos material
b 3 mm (1/8 ţoli)

f Aliniaţi dinţii fermoarului cu marginea 
călcată a materialului care are cei 3 mm (1/8 
ţoli) în plus şi apoi însăilaţi sau prindeţi cu 
ace fermoarul pe poziţie.

a Dinţii fermoarului
b Cusătura de însăilare

g Cu ajutorul butonului de selectare a 

modelului, 

selectaţi .

h Montaţi suportul picioruşului presor în 
partea dreaptă a axului picioruşului pentru 
fermoare „I”.
În cazul în care cusătura este realizată pe 
partea dreaptă (partea opusă acestui 
exemplu), montaţi suportul picioruşului presor 
în partea stângă a axului picioruşului pentru 
fermoare.

a Partea dreaptă a axului
b Punctul în care acul intră în ţesătură
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

a

b
c

d

a

a

b

● Când folosiţi picioruşul pentru fermoare „I”, 
asiguraţi-vă că centraţi poziţia acului şi 
rotiţi încet volantul spre dumneavoastră 
pentru a verifica dacă acul atinge picioruşul 
presor. Dacă este selectată o cusătură 
diferită şi acul loveşte picioruşul presor, 
acul se poate îndoi sau rupe.

b

a

I

b

a

ATENŢIE

NV30_brother.book  Page 67  Tuesday, March 25, 2008  4:28 PM



CUSĂTURI UTILITARE ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

68

i Coaseţi fermoarul pe bucata de material 
care are cu 3 mm (1/8 ţoli) în plus, începând 
de la baza fermoarului. 

j Când sunteţi la aproximativ 5 cm (2 ţoli) de 
capătul fermoarului, opriţi maşina de cusut 
cu acul coborât (în material), ridicaţi 
pârghia picioruşului presor şi apoi 
deschideţi fermoarul pentru a continua 
coaserea.

k Închideţi fermoarul, întoarceţi materialul şi 
apoi însăilaţi cealaltă parte a fermoarului 
pe material.

a Cusătura de însăilare

l Montaţi suportul picioruşului presor în 
partea opusă a axului picioruşului pentru 
fermoare „I”.

Dacă suportul picioruşului presor a fost ataşat 
în partea dreaptă a axului la pasul h, 
schimbaţi-l în partea stângă.

a Partea stângă a axului
b Punctul în care acul intră în ţesătură
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

m Realizaţi o cusătură decorativă de-a lungul 
fermoarului.
Realizaţi o cusătură înapoi la capătul 
deschiderii fermoarului şi aliniaţi dinţii 
fermoarului cu partea laterală a picioruşului 
presor.

a Faţă material
b Capătul deschiderii fermoarului
c Coaserea înapoi
d Începutul cusăturii
e Cusătura de însăilare

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

o Descoaseţi cusăturile de însăilare, 
deschideţi fermoarul şi apoi continuaţi 
coaserea.

● Când coaseţi, asiguraţi-vă că acul nu 
atinge fermoarul, în caz contrar acul se 
poate îndoi sau rupe.

ATENŢIE
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Coaserea materialelor elastice şi a benzilor elastice
Se pot coase materiale elastice şi pot fi montate benzi elastice.
Numerele modelelor diferă în funcţie de modelul maşinii. Verificaţi numerele modelelor disponibile pentru 
maşina dumneavoastră şi selectaţi cusătura dorită.

Valorile de sub „Automat” sunt setate când este selectat modelul. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul 
prezentat sub „Manual”.

Respectaţi următoarele măsuri de securitate în timpul coaserii.

Cusătura elastică

a Porniţi maşina.

b Cu ajutorul butonului de selectare a 
modelului, 
selectaţi .

c Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-zag „J”.
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

d Coaseţi materialul fără să îl întindeţi.

Montarea elasticului
Când se montează bandă elastică la manşeta sau talia 
unui articol vestimentar, dimensiunile finisate vor fi cele 
ale benzii elastice întinse. Din acest motiv, este necesară 
folosirea unei benzi elastice de lungime potrivită.

a Prindeţi cu ace banda elastică pe dosul 
materialului textil.
Prindeţi cu ace banda elastică pe material în 
câteva puncte pentru a vă asigura că banda 
este uniform poziţionată pe materialul textil.

a Bandă elastică
b Ax

Denumire 
cusătură M

od
el

Pi
ci

or
uş

 p
re

so
r Nr. Model

Utilizare

Lăţime cusătură
[mm (ţoli)]

Lungime pas 
cusătură 

[mm (ţoli)]

A
c 

du
bl

u

Pi
cio

ru
ş c

u 
du

bl
ă a

nt
re

na
re

Coaserea 
înapoi/

de întărire

m
od

el
 c

u 
70

 
cu

să
tu

ri
m

od
el

 c
u 

60
 

cu
să

tu
ri

m
od

el
 c

u 
50

 
cu

să
tu

ri
m

od
el

 c
u 

40
 

cu
să

tu
ri

Automat Manual Automat Manual

Cusătura 
elastică J 04 04 04 04

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) Nu Întărire

Cusătura 
în zig-zag în 

3 puncte
J 06 06 06 06

Surfilarea 
materialelor de 
greutate medie sau 
elastice, coaserea 
elasticului, 
stoparea 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) Nu Întărire

● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut, în caz contrar, dacă apăsaţi 
din greşeală un buton şi maşina începe să coasă, vă puteţi răni.

ATENŢIE

a

b

NV30_brother.book  Page 69  Tuesday, March 25, 2008  4:28 PM



CUSĂTURI UTILITARE ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

70

b Porniţi maşina.

c Cu ajutorul butonului de selectare a 

modelului, 

selectaţi cusătura .

d Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-
zag „J”.
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

e Coaseţi banda elastică pe material în timp 
ce întindeţi banda astfel încât să aibă 
aceeaşi lungime cu materialul.
În timp ce trageţi materialul în spatele 
picioruşului presor cu mâna stângă, trageţi-l 
cu mâna dreaptă lângă acul de gămălie cel 
mai apropiat de partea frontală a picioruşului 
presor.

● Când coaseţi, asiguraţi-vă că acul nu 
atinge niciun ac de gămălie, în caz contrar 
acul se poate îndoi sau rupe.

ATENŢIE
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Aplicaţii, mozaicuri din bucăţi de ţesătură şi matlasare
Cusăturile care pot fi folosite pentru realizarea aplicaţiilor, a mozaicurilor din bucăţi de ţesătură şi a matlasării 
sunt descrise mai jos.
Numerele modelelor diferă în funcţie de modelul maşinii. Verificaţi numerele modelelor disponibile pentru 
maşina dumneavoastră şi selectaţi cusătura dorită.

Denumire 
cusătură

M
od

el

Pi
ci

or
uş

 p
re

so
r Nr. Model

Utilizare

Lăţime cusătură
[mm (ţoli)]

Lungime pas 
cusătură 

[mm (ţoli)]

A
c 

du
bl

u

Pi
cio

ru
ş c

u 
du

bl
ă a

nt
re

na
re

Coaserea 
înapoi/

de 
întărire

m
od

el
 c

u 
70

 
cu

să
tu

ri
m

od
el

 c
u 

60
 

cu
să

tu
ri

m
od

el
 c

u 
50

 
cu

să
tu

ri
m

od
el

 c
u 

40
 

cu
să

tu
ri

Automat Manual Automat Manual

Cusătura 
în zigzag

J 05 05 05 05 Surfilare şi coasere aplicaţii 3,5
(1/8)

0,0–7,0
(0–1/4)

1,4
(1/16)

0,0–4,0
(0–3/16)

Da
(J) Da Înapoi

J 18 18 - -
Aplicaţii cu matlasare, 
matlasare cu mişcare 
liberă, cusături satinate

3,5
(1/8)

0,0–7,0
(0–1/4)

1,4
(1/16)

0,0–4,0
(0–3/16) Nu Da Întărire

Cusătură 
pentru 

aplicaţii

J 13 13 13 13 Cusătură pentru aplicaţii 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) Nu Întărire

J 19 19 - - Montarea şi îmbinarea 
aplicaţiilor

1,5
(1/16)

0,5–3,5
(1/32–1/8)

1,8
(1/16)

1,0–4,0
(1/16–3/16) Nu Nu Întărire

J 20 20 - - Montarea şi îmbinarea 
aplicaţiilor

1,5
(1/16)

0,5–3,5
(1/32–1/8)

1,8
(1/16)

1,0–4,0
(1/16–3/16) Nu Nu Întărire

Cusătură 
dreaptă 

de 
îmbinare

J 15 15 15 15

Cusătură dreaptă de 
îmbinare (cu o rezervă de 
coasere de 6,5 mm (1/4 
ţoli) de la marginea din 
dreapta 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) Nu Nu Întărire

J 16 16 - -

Cusătură dreaptă de 
îmbinare (cu o rezervă de 
coasere de 6,5 mm (1/4 
ţoli) de la marginea din 
stânga 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) Nu Da Întărire

Cusătură 
de 

îmbinare

J 23 23 19 19

Cusătură pentru realizarea 
unor mozaicuri din bucăţi 
de ţesătură şi cusături 
decorative 

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) Nu Întărire

J 24 24 20 20

Cusătură pentru realizarea 
unor mozaicuri din bucăţi 
de ţesătură şi cusături 
decorative şi surfilarea pe 
ambele bucăţi de material, 
ca în cazul tricotajelor 

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) Nu Întărire

J 25 25 21 21

Cusătură pentru realizarea 
unor mozaicuri din bucăţi 
de ţesătură şi cusături 
decorative 

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) Nu Întărire

*1Nu folosiţi coaserea înapoi.

*1
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Valorile de sub „Automat” sunt setate când este selectat modelul. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul 
prezentat sub „Manual”.

Coaserea aplicaţiilor

a Tăiaţi materialul pentru aplicaţie, lăsând o 
rezervă de coasere cuprinsă între 3 şi 5 
mm (1/8 şi 3/16 ţoli).

a Rezerva cusăturii

b Aşezaţi un tipar realizat din hârtie groasă 
pe spatele aplicaţiei şi apoi îndoiţi rezerva 
de coasere folosind un fier de călcat.

c Întoarceţi materialul pe cealaltă parte şi 
apoi însăilaţi-l, lipiţi-l sau prindeţi-l cu ace 
pe materialul pe care va fi cusut.

a Cusătura de însăilare

d Porniţi maşina.

e Cu ajutorul butonului de selectare a 

modelului, 

selectaţi cusătura  sau .

f Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-
zag „J”.
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

Matlasare 
care imită 
cusătura 
manuală

J 17 17 16 16
Cusătură dreaptă pentru 
matlasare care imită 
cusătura manuală

0,0
(0)

0,0–7,0
(0–1/4)

2,5
(3/32)

1,0–4,0
(1/16–3/16) Nu Nu Întărire

Cusătură 
de 

matlasar
e 

(pentru 
fixare)

J 21 21 17 17
Cusătură de fond pentru 
matlasare (cusătură de 
fixare)

7,0 
(1/4)

1,0–-7,0
(1/16–1/4)

1,6 
(1/16)

1,0–4,0
(1/16–3/16) Nu Nu Întărire

● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut, în caz contrar, dacă apăsaţi 
din greşeală un buton şi maşina începe să coasă, vă puteţi răni.

Denumire 
cusătură

M
od

el

Pi
ci

or
uş

 p
re

so
r Nr. Model

Utilizare

Lăţime cusătură
[mm (ţoli)]

Lungime pas 
cusătură 

[mm (ţoli)]

A
c 

du
bl

u
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cio
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ş c

u 
du
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ă a
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re
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re

Coaserea 
înapoi/

de 
întărire

m
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el
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u 
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el
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u 

60
 

cu
să
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ri

m
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el
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u 
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cu
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 c
u 

40
 

cu
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Automat Manual Automat Manual

*1Nu folosiţi coaserea înapoi.
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g Rotiţi volantul spre dumneavoastră şi apoi 
începeţi să coaseţi în jurul marginii 
aplicaţiei, asigurându-vă că acul intră în 
ţesătură în exteriorul aplicaţiei.

• Când coaseţi în jurul colţurilor, opriţi maşina 
cu acul în material imediat în afara 
aplicaţiei, ridicaţi pârghia picioruşului presor 
şi apoi întoarceţi materialul pentru a 
schimba direcţia de coasere.

Cusături pentru mozaicuri 
(model neregulat)

a Îndoiţi marginea bucăţii superioare de 
material şi aşezaţi-o peste bucata 
inferioară.

b Coaseţi cele două bucăţi de material astfel 
încât cusătura să se facă pe ambele 
bucăţi.

Cusătură de îmbinare
Coaserea a două bucăţi de material textil se 
numeşte „îmbinare”. Bucăţile de material trebuie 
tăiate cu o rezervă de coasere de 6,5 mm (1/4 ţoli).
Realizaţi o cusătură dreaptă de îmbinare la 6,5 mm 
(1/4 ţoli) de partea dreaptă a picioruşului presor.

a Însăilaţi sau prindeţi cu ace rezerva 
cusăturii materialelor pe care doriţi să le 
uniţi prin coasere.

b Porniţi maşina.

c Selectaţi cusătura  sau .

 este disponibilă numai pentru modelele 

cu 60 sau 70 de cusături.
• Pentru detalii, consultaţi „Selectarea unei 

cusături” (pagina 42).

d Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-
zag „J”.

• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 
picioruşului presor” (pagina 33).

e Coaseţi având partea laterală a 
picioruşului presor aliniată cu marginea 
materialului.

■ Pentru o rezervă a cusăturii pe partea 
dreaptă
Aliniaţi partea dreaptă a picioruşului presor 
cu marginea materialului şi coaseţi folosind 

cusătura .

a 6,5 mm (1/4 ţoli)

J

1
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■ Pentru o rezervă a cusăturii pe partea 
stângă (disponibilă numai pentru 
modelele cu 60 sau 70 de cusături) 
Aliniaţi partea stângă a picioruşului presor 

cu marginea materialului şi coaseţi folosind 

cusătura .

a 6,5 mm (1/4 ţoli)

De reţinut
● Pentru a modifica lăţimea rezervei 

cusăturii (poziţia acului), reglaţi lăţimea 
pasului cusăturii.

 

Matlasare
Prinderea vatelinei între stratul superior şi cel 
inferior de material se numeşte „matlasare”. 
Matlasatele pot fi cusute uşor folosind picioruşul cu 
dublă antrenare opţional şi ghidajul opţional al 
picioruşului de matlasare.

a Însăilaţi materialul care urmează să fie 
matlasat.

b Montaţi picioruşul cu dublă antrenare.
• Pentru detalii, consultaţi „Folosirea 

picioruşului opţional cu dublă antrenare” 
(pagina 35).

c Selectaţi o cusătură.
• Pentru detalii, consultaţi „Selectarea unei 

cusături” (pagina 42).
• Pentru detalii cu privire la cusăturile care 

pot fi cusute cu picioruşul cu dublă 
antrenare, consultaţi „Parametrii cusăturii” 
(pagina 89).

d Aşezaţi mâinile de o parte şi de alta a 
picioruşului presor şi ţineţi materialul 
întins în timp ce coaseţi.

Notă
● Când coaseţi cu picioruşul cu dublă 

antrenare, folosiţi o viteză aflată între încet 
şi mediu.

■ Folosiţi ghidajul opţional al picioruşului 
de matlasare
Folosiţi ghidajul picioruşului de matlasare pentru a 
realiza cusături paralele la distanţe egale.

a Introduceţi axul ghidajului de matlasare în 
orificiul din spatele picioruşului cu dublă 
antrenare sau al suportului picioruşului 
presor.

Picioruş cu dublă antrenare

Suport picioruş presor

b Reglaţi axul ghidajului pentru matlasare 
astfel încât ghidajul să se alinieze cu 
tighelul care a fost deja cusut.

Notă
● Ghidajul opţional pentru matlasare poate fi 

cumpărat de la distribuitorul 
dumneavoastră.

1
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Matlasare cu mişcare liberă
Pentru matlasarea cu mişcare liberă coborâţi 
transportorul (folosind butonul de modificare a 
poziţiei transportorului) astfel încât materialul să nu 
poată înainta.
Picioruşul opţional pentru matlasare este necesar 
pentru matlasarea cu mişcare liberă.

a Opriţi maşina de cusut.

b Scoateţi picioruşul presor şi suportul 
picioruşului presor.
• Pentru detalii, consultaţi „Scoaterea 

suportului picioruşului presor” (pagina 34).

c Montaţi picioruşul pentru matlasare pe 
şurubul suportului pentru picioruşul 
presor.
Axul de pe picioruşul pentru matlasare trebuie 
aşezat deasupra şurubului de fixare a acului.

a Bolţul de pe picioruşul pentru tighelire
b Şurub suport picioruş presor
c Şurub de fixare ac

d Ţineţi suportul picioruşului de matlasare 
cu mâna dreaptă pe poziţie şi apoi cu 
mâna stângă strângeţi şurubul 
picioruşului de presare folosind 
şurubelniţa inclusă.

e Glisaţi butonul de modificare a poziţiei 
transportorului, aflat pe baza şi partea din 
spate a maşinii, în poziţia indicată în 
imaginea de mai jos pentru a coborî 
transportorul.

a Buton de modificare a poziţiei 
transportorului (privind din partea din 
spate a maşinii)

f Porniţi maşina.

g Cu ajutorul butonului de selectare a 

modelului, 

selectaţi cusătura sau .

c
b

a

● Strângeţi bine şurubul cu ajutorul 
şurubelniţei incluse, altfel acul poate 
atinge picioruşul presor putându-se îndoi 
sau rupe.

ATENŢIE

a
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h Folosiţi ambele mâini pentru a ţine 
materialul întins şi apoi mişcaţi materialul 
pentru a respecta modelul.
Cusăturile de întărire se fac la începutul şi la 
sfârşitul coaserii.

a Model
• Cusăturile înapoi nu pot fi executate în timp 

ce transportorul este coborât.

i După încheierea procesului de coasere, 
glisaţi butonul de modificare a poziţiei 
transportorului în poziţia iniţială pentru a 
ridica transportorul.

• Transportorul este de obicei lăsat în poziţia 
ridicat.

De reţinut
● Rotiţi volantul pentru a ridica transportorul.

a
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Cusături de întărire
Întăriţi punctele care vor fi supuse deformării, cum sunt orificiile de la mâneci, cusăturile interioare ale 
pantalonilor şi colţurile buzunarelor.
Numerele modelelor diferă în funcţie de modelul maşinii. Verificaţi numerele modelelor disponibile pentru 
maşina dumneavoastră şi selectaţi cusătura dorită.

Valorile de sub „Automat” sunt setate când este selectat modelul. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul 
prezentat sub „Manual”.

Cusătură elastică triplă
Pentru fiecare cusătură, sunt executate trei cusături 
suprapuse.

a Porniţi maşina.

b Cu ajutorul butonului de selectare a 
modelului, 
selectaţi cusătura .

c Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-zag „J”.
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

d Începeţi coaserea.

■ Schimbarea poziţiei acului
Poziţia acului poate fi reglată pentru cusătura 
dreaptă (acul în partea stângă) şi pentru 
cusătura elastică triplă prin reglarea lăţimii 
cusăturii. Apăsaţi partea „–” a tastei pentru 
lăţimea cusăturii pentru a obţine poziţia din 
stânga a acului, sau apăsaţi partea „+” pentru 
poziţia din dreapta a acului.

 

a Lăţime cusătură
b Tastă pentru lăţimea cusăturii
c Mută poziţia acului spre stânga
d Mută poziţia acului spre dreapta

Denumire 
cusătură M

od
el
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ci

or
uş

 p
re

so
r Nr. Model

Utilizare

Lăţime cusătură
[mm (ţoli)]

Lungime pas 
cusătură 

[mm (ţoli)]
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c 
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u
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ş c
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re

Coaserea 
înapoi/

de întărire

m
od

el
 c

u 
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 c
u 

60
 

cu
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od
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u 
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m
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 c
u 

40
 

cu
să

tu
ri

Automat Manual Automat Manual

Cusătură 
elastică 

triplă
J 03 03 03 03

Montarea mânecilor, 
executarea cusăturilor 
în interiorul 
pantalonilor, 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) Nu Întărire

Coaserea 
cheiţelor A 44 44 38 35

Întărirea 
deschizăturilor şi a 
zonelor unde cusătura 
slăbeşte 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 Nu

Coaserea 
automată a 
cusăturilor 
de întărire

● Înainte de a înlocui picioruşul presor trebuie să opriţi maşina de cusut, în caz contrar, dacă apăsaţi 
din greşeală un buton şi maşina începe să coasă, vă puteţi răni.

ATENŢIE

dc

a b

NV30_brother.book  Page 77  Tuesday, March 25, 2008  4:28 PM



CUSĂTURI UTILITARE ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

78

Coaserea cheiţelor
Cheiţele sunt un tip de cusătură de întărire folosită 
pentru a întări punctele supuse deformării, precum 
colţurile buzunarelor şi deschiderile.
Ca exemplu, este descrisă mai jos procedura de 
coasere a cheiţelor la colţurile buzunarelor.

a Stabiliţi lungimea dorită a cheiţei.
Reglaţi placa ghidajului pentru nasture de la
picioruşul pentru butoniere „A” la lungimea
dorită. (Distanţa între gradaţiile de pe rigla
picioruşului presor este de 5 mm (3/16 ţoli).)

a Riglă gradată picioruş presor
b Lungimea cheiţei
c 5 mm (3/16 ţoli)

b Porniţi maşina.

c Cu ajutorul butonului de selectare a 

modelului, 

selectaţi cusătura .

d Montaţi picioruşul pentru butoniere „A”.
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

e Treceţi firul superior prin orificiul 
picioruşului presor şi apoi trageţi-l sub 
picioruşul presor, după cum se arată în 
imagine.

f Cu deschiderea buzunarului spre 
dumneavoastră, aşezaţi materialul astfel 
încât acul să intre în ţesătură la 2 mm (1/16 
ţoli) în faţa deschiderii buzunarului şi apoi 
coborâţi pârghia picioruşului presor.

a 2 mm (1/16 ţoli)

Notă
● Când coborâţi picioruşul presor, nu 

împingeţi în partea frontală a picioruşului 
presor, în caz contrar cheiţa nu va fi cusută 
la mărimea corectă.

a

b

c

a
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g Trageţi în jos pârghia pentru butoniere cât 
se poate de mult.

a Pârghie pentru butonieră

Pârghia pentru butoniere trebuie pusă în 
spatele suportului de pe picioruşul pentru 
butoniere.

a Pârghie pentru butonieră
b Suport

h Ţineţi uşor capătul firului superior în mâna 
stângă şi apoi începeţi să coaseţi.

După finalizarea operaţiei de coasere, 
maşina va realiza automat cusătura 
de întărire, apoi se va opri.

i Ridicaţi pârghia picioruşului presor, tăiaţi 
firele şi apoi scoateţi materialul.

j Ridicaţi pârghia pentru butoniere în 
poziţia iniţială.

De reţinut
● Dacă materialul nu este antrenat, de 

exemplu, din cauză că este prea gros, 
măriţi lungimea pasului cusăturii. Pentru 
detalii, consultaţi „Reglarea lungimii şi 
lăţimii cusăturii” (pagina 42).

a

a

b
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Cusătura decorativă
Cu această maşină de cusut se pot realiza diferite cusături decorative.
Numerele modelelor diferă în funcţie de modelul maşinii. Verificaţi numerele modelelor disponibile pentru 
maşina dumneavoastră şi selectaţi cusătura dorită.

Denumire 
cusătură
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el
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r Nr. Model

Utilizare

Lăţime cusătură
[mm (ţoli)]
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[mm (ţoli)]
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Automat Manual Automat Manual

Cusătură 
de 

îmbinare 
cu ajur

J 26 26 22 22
Cusătura de îmbinare cu ajur, 
cusătura pentru fronseuri şi 
cusătura 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) Nu Întărire

J 27 27 23 23
Cusătura de îmbinare cu ajur, 
cusătura pentru fronseuri şi 
cusătura 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) Nu Întărire

Cusătură 
de 

îmbinare

J 23 23 19 19
Cusătură pentru realizarea 
unor mozaicuri din bucăţi de 
ţesătură şi cusături decorative 

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) Nu Întărire

J 24 24 20 20

Cusătură pentru realizarea 
unor mozaicuri din bucăţi 
de ţesătură şi cusături 
decorative şi surfilarea pe 
ambele bucăţi de material, 
ca în cazul tricotajelor 

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) Nu Întărire

J 25 25 21 21

Cusătură pentru realizarea 
unor mozaicuri din bucăţi 
de ţesătură şi cusături 
decorative 

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) Nu Întărire

Cusătură 
picot J 14 14 14 14 Cusătură picot 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) Nu Întărire

Cusătură 
feston 

satinată
N 22 22 18 18 Cusătura 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) Nu Întărire

Tivire

N 32 32 28 27
Coaserea dantelei, tivuri 
decorative, cusături 
tradiţionale 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 Nu Întărire

N 33 33 29 28 Tivuri decorative, 
cusături tradiţionale 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 Nu Întărire

N 34 34 30 29

Tivuri decorative pe 
materiale subţiri, medii, 
groase şi pe ţesături cu 
legătură pânză, cusături 
tradiţionale 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) Nu Nu Întărire

N 35 35 31 -

Tivuri decorative pe 
materiale subţiri, medii, 
groase şi pe ţesături cu 
legătură pânză, cusături 
tradiţionale 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) Nu Nu Întărire
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Cusătura cu ajur
Coaserea peste o cusătură deschisă se numeşte 
„ajurare”. Se foloseşte pentru bluze şi pentru 
îmbrăcămintea pentru copii. Această cusătură este 
cu atât mai decorativă cu cât se foloseşte un fir mai 
gros.

a Folosiţi un fier de călcat pentru a îndoi 
cele două bucăţi de material de-a lungul 
cusăturilor.

b Însăilaţi cele două bucăţi de material, la o 
distanţă de aproximativ 4,0 mm (3/16 ţoli) 
pe coală de hârtie subţire sau pe o foaie 
de stabilizator solubil în apă.
Dacă trageţi o linie pe mijlocul foii, veţi coase 
mai uşor.

a Coală de hârtie subţire sau stabilizator solubil în 
apă

b Cusătura de însăilare
c 4 mm (3/16 ţoli)

c Porniţi maşina.

d Selectaţi cusătura  sau .

e Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-

zag „J”.

f Reglaţi lăţimea pasului cusăturii la 7,0 mm 

(1/4 ţoli).
• Pentru detalii, consultaţi „Selectarea unei 

cusături” (pagina 42).

g Coaseţi cu centrul picioruşului presor 
aliniat cu centrul celor două bucăţi de 
material.

h După ce aţi terminat de cusut, îndepărtaţi 
hârtia.

Tivire N 36 36 32 -

Tivuri decorative pe 
materiale subţiri, medii, 
groase şi pe ţesături cu 
legătură pânză, cusături 
tradiţionale etc.

5,0
(3/16)

1,5-7,0
(1/16-1/4)

2,0
(1/16)

1,5-4,0
(1/64-3/16) Nu Nu Întărire

Cusături 
pentru 
piele

J 28 28 24 24 Cusătura 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 Nu Întărire

Cusătura 
ric-rac J 29 29 25 25 Cusătura 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) Nu Întărire

Cusătura 
decorativă J 30 30 26 - Cusătura decorativă 5,5

(7/32)
0,0-7,0
(0-1/4)

1,6
(1/16)

1,0-4,0
(1/64-3/16)

Da
(J) Nu Întărire

Cusătură 
şerpuită N 31 31 27 26

Cusătură decorativă şi 
pentru montarea 
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) Nu Întărire
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Automat Manual Automat Manual
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Cusătura feston
Modelul repetitiv de formă ondulată care imită 
forma scoicilor se numeşte „feston”. Este folosit 
pentru gulerele bluzelor şi pentru a decora 
marginile batistelor.

a Porniţi maşina.

b Selectaţi cusătura .

c Montaţi picioruşul pentru monograme „N”.

d Coaseţi de-a lungul marginii materialului, 
având grijă să nu coaseţi direct pe 
marginea materialului.

• Pentru rezultate mai bune, apretaţi 
materialul şi presaţi cu un fier de călcat 
fierbinte înainte de a coase.

e Tăiaţi surplusul de material de-a lungul 
cusăturilor.

• Aveţi grijă să nu tăiaţi cusăturile.

Cusătura pentru fronseuri
Cusătura decorativă creată prin coaserea sau brodarea 
peste încreţituri se numeşte „fronsare”. Este folosită 
pentru a decora partea frontală a bluzelor şi manşetelor.
Cusătura de fronsare oferă textură şi elasticitate 
materialului textil.

a Porniţi maşina.

b Selectaţi o cusătură dreaptă şi apoi reglaţi 
lungimea pasului cusăturii la 4,0 mm (3/16 
ţoli) şi slăbiţi tensiunea firului.
• Pentru detalii, consultaţi „Selectarea unei 

cusături” (pagina 42) şi„Reglarea tensiunii 
firului” (pagina 49).

c Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-
zag „J”.

d Realizaţi cusături paralele la intervale de 1 
cm (3/8 ţoli).

a 1 cm (3/8 ţoli)
• Nu executaţi cusături înapoi/de întărire şi 

nu tăiaţi firul.

e Trageţi de firele de bobină pentru a încreţi 
materialul.
Îndreptaţi încreţiturile călcându-le cu fierul de 
călcat.

f Selectaţi cusătura  sau .

g Realizaţi cusături între cusăturile drepte.

1
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h Scoateţi firele cusăturilor drepte.

Cusătură picot
Încreţiturile care imită forma scoicilor se numesc 
„cusături picot”. Sunt folosire pentru a decora 
modele, partea frontală a bluzelor sau manşetelor 
realizate din materiale subţiri.

a Îndoiţi materialul textil pe bie.

b Porniţi maşina.

c Selectaţi cusătura  şi apoi creşteţi 
tensiunea firului.

• Pentru detalii, consultaţi „Selectarea unei 
cusături” (pagina 42).

d Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-
zag „J”.

e Coaseţi asigurându-vă că acul intră în 
ţesătură puţin în afara marginii 
materialului.

a Punctul în care acul intră în ţesătură

f Desfaceţi materialul şi călcaţi modelul pe 
o parte.

Cusătura de îmbinare
Cusăturile decorative de încreţire pot fi cusute 
peste rezerva cusăturii materialelor îmbinate. 
Acestea se folosesc la crearea unor matlasări 
fanteziste.

a Porniţi maşina.

b Coaseţi împreună cele două bucăţi de 
material şi apoi desfaceţi rezervele 
cusăturii.

a Dos material
b 6,5 mm (1/4 ţoli) rezerva cusăturii 
c Cusătură dreaptă

c Selectaţi cusătura ,  sau .

d Montaţi picioruşul pentru cusături în zig-
zag „J”.

e Întoarceţi materialul cu faţa în sus, apoi 
coaseţi peste cusătura deja existentă, cu 
centrul picioruşului presor aliniat cu 
cusătura.

a Faţă material

1

1

1

2

3
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Cusături tradiţionale
Când coaseţi folosind acul cu aripioare, 
împunsăturile acului sunt mai mari, creând o 
cusătură decorativă asemănătoare dantelei. 
Aceasta este folosită pentru a decora tivuri şi feţe 
de masă realizate din materiale subţiri şi de 
greutate medie şi în plus pe ţesături de pânză.

a Introduceţi acul cu aripioare.

• Folosiţi un ac cu aripioare 130/705H 100/16.
• Pentru detalii despre introducerea acului, 

consultaţi „Înlocuirea acului” (pagina 31).

b Porniţi maşina.

c Selectaţi cusătura , , , ,  

sau  .

d Montaţi picioruşul pentru monograme „N”.

e Începeţi coaserea.

■ Rărirea (Exemplu 1)
Materialul este întors şi cusut de două ori.

a Scoateţi câteva fire din material.

b Montaţi picioruşul pentru monograme „N”.

• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 
picioruşului presor” (pagina 33).

c Selectaţi cusătura .

• Pentru detalii, consultaţi „Selectarea unei 
cusături” (pagina 42).

d Cu faţa materialului textil în sus, coaseţi 
de-a lungul marginii din dreapta a porţiunii 
din care au fost scoase fire.

e Rotiţi materialul pentru a coase partea 
opusă.

● Dispozitivul de înfilare a acului nu se 
poate folosi cu acul cu aripioare, în caz 
contrar maşina de cusut se poate 
deteriora. Treceţi manual firul prin ochiul 
acului din faţă spre spate. Pentru detalii, 
consultaţi „Înfilarea manuală a acului (fără 
utilizarea dispozitivului de înfilare a 
acului)” (pagina 26).

● Selectaţi o lăţime a pasului cusăturii de 
6,0 mm (15/64 ţoli) sau mai mică, în caz 
contrar acul se poate îndoi sau rupe.

● După reglarea lăţimii pasului cusăturii, 
întoarceţi încet volantul spre 
dumneavoastră (în sens invers acelor de 
ceasornic) şi verificaţi ca acul să nu atingă 
picioruşul presor. Dacă acul atinge 
picioruşul presor, acesta se poate îndoi 
sau rupe.

ATENŢIE

ATENŢIE

N
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f Coaseţi de-a lungul celeilalte margini a 
porţiunii din care au fost scoase fire astfel 
încât să obţineţi o cusătură asemănătoare 
cusăturii anterioare.

■ Rărirea (Exemplu 2)

a Trageţi câteva fire din două porţiuni ale 
materialului, separate de o porţiune din 
care nu au fost scoase fire, având 
aproximativ 4 mm (3/16 ţoli).

a 4 mm (3/16 ţoli)

b Montaţi picioruşul pentru monograme „N”.

• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 
picioruşului presor” (pagina 33).

c Selectaţi cusătura .

• Pentru detalii, consultaţi „Selectarea unei 
cusături” (pagina 42).

d Coaseţi de-a lungul centrului porţiunii din 
care nu au fost scoase fire.

N

1

N
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Folosirea tăietorului lateral (opţional)
Folosind tăietorul lateral opţional, cusăturile de surfilare pot fi realizate în timp ce marginea materialului este 
tăiată.
Numerele modelelor diferă în funcţie de modelul maşinii. Verificaţi numerele modelelor disponibile pentru 
maşina dumneavoastră şi selectaţi cusătura dorită.

Valorile de sub „Automat” sunt setate când este selectat modelul. Setarea poate fi reglată la orice valoare din intervalul 
prezentat sub „Manual”. Când folosiţi tăietorul lateral, reglaţi lăţimea pasului cusăturii la o valoare din intervalul de valori 
indicat în tabelul de mai sus.

a Scoateţi picioruşul presor.
• Pentru detalii, consultaţi „Înlocuirea 

picioruşului presor” (pagina 33).

b Înfilaţi firul superior.
• Pentru detalii, consultaţi „Înfilarea firului 

superior” (pagina 20).

Notă
● Dispozitivul de înfilare a acului nu poate fi 

folosit în timp ce tăietorul lateral este 
instalat pe maşina de cusut, în caz contrar 
se poate produce deteriorarea 
dispozitivului de înfilare a acului.

c Selectaţi o cusătură.
• Pentru detalii, consultaţi „Selectarea unei 

cusături” (pagina 42).

d Ridicaţi pârghia picioruşului presor.

e Ridicaţi pârghia picioruşului presor mai 
sus şi apoi prindeţi furca de conectare a 
tăietorului lateral pe şurubul de fixare a 
acului.

a Furcă de conectare
b Şurub de fixare ac

Denumire 
cusătură M
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 p
re

so
r Nr. Model

Utilizare

Lăţime cusătură
[mm (ţoli)]

Lungime pas 
cusătură 

[mm (ţoli)]
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înapoi/
de întărire
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 c
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Automat Manual Automat Manual

C
us

ăt
ur
ă 

de
 s

ur
fil

ar
e

S 01 01 01 01 Cusături simple, cusături 
de încreţire sau nervuri etc.

0,0
(0)

0,0–2,5
(0–3/32)

2,5
(3/32)

0,2–5,0
(1/64–3/16) Înapoi

S 07 07 07 07
Surfilarea materialelor 
subţiri sau cu greutate 
medie

3,5
(1/8)

2,5–5,0
(3/32–3/16)

2,0
(1/16)

1,0–4,0
(1/16–3/16) Întărire

S 08 08 08 08 Surfilarea materialelor 
groase

5,0
(3/16)

2,5–5,0
(3/32–3/16)

2,5
(3/32)

1,0–4,0
(1/16–3/16) Întărire

S 09 09 09 09

Prevenirea destrămării 
materialelor groase şi a 
celor 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) Întărire

● Înainte de a înlocui picioruşul presor şi suportul picioruşului presor trebuie să opriţi maşina de 
cusut, în caz contrar, dacă apăsaţi din greşeală un buton şi maşina începe să coasă, vă puteţi 
răni.

ATENŢIE
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f Aşezaţi cuţitul tăietor lateral astfel încât 
axul acestuia să fie aliniat cu canalul 
suportului picioruşului presor şi apoi 
coborâţi încet pârghia picioruşului presor.

a Canalul suportului picioruşului presor
b Ax

Cuţitul lateral este montat.

g Ridicaţi pârghia picioruşului presor pentru 
a verifica dacă cuţitul lateral este bine 
montat.

h Treceţi firul superior pe sub cuţitul tăietor 
lateral şi apoi trageţi-l spre partea din 
spate a maşinii de cusut.

i Efectuaţi o tăietură de aproximativ 
2 cm (3/4 ţoli) în material, la începutul 
cusăturii.

a 2 cm (3/4 ţoli)

j Aşezaţi materialul.

Aşezaţi materialul astfel încât partea dreaptă 
a tăieturii să se afle peste placa ghidajului şi 
partea stângă a tăieturii să se afle sub 
picioruşul presor.

a Placă de ghidare

Notă
● Dacă materialul nu este aşezat corect, nu 

va fi tăiat.

k Coborâţi pârghia picioruşului presor şi 
începeţi coaserea.

În timp ce cusătura este realizată, 
rezerva cusăturii este tăiată.

Dacă este executată cusătura , rezerva 

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

a 5 mm (3/16 ţoli)

Notă
● Cuţitul lateral poate tăia cel mult un strat 

de 13-uncii (368,55 g/mp) de material 
denim.

● După ce folosiţi cuţitul lateral, curăţaţi-l 
îndepărtând orice scamă sau urmă de praf.

● Dacă cuţitul tăietor nu mai taie, folosiţi o 
cârpă pentru a aplica puţin ulei pe tăişul 
cuţitului.

● După reglarea lăţimii cusăturii, întoarceţi 
încet volantul spre dumneavoastră şi 
asiguraţi-vă că acul nu atinge picioruşul 
presor. Dacă acul atinge picioruşul presor, 
acesta se poate îndoi sau rupe.

a

b

ATENŢIE
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4 ANEXĂ

Parametrii cusăturii

În tabelul următor sunt prezentaţi parametrii cusăturilor utilitare: utilizare, lungimea şi lăţimea cusăturii, 
precum şi posibilitatea utilizării acului dublu.

Cusături utilitare
Numerele modelelor diferă în funcţie de modelul maşinii. Verificaţi numerele modelelor disponibile pentru 
maşina dumneavoastră şi selectaţi cusătura dorită.

● Când folosiţi acul dublu, montaţi picioruşul „J” pentru cusături în zig-zag, altfel acul se poate 
rupe sau maşina de cusut se poate deteriora.

ATENŢIE
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Automat Manual Automat Manual

C
us

ăt
ur
ă 

dr
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pt
ă

Stâ
nga J 01 01 01 01 Cusături simple, cusături de 

încreţire sau nervuri 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) Da Înapoi

Cen
tru J 02 02 02 02

Montarea fermoarelor, 
cusături simple şi cusături 
de încreţire sau nervuri 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) Da Înapoi

Cusătură 
elastică 

triplă
J 03 03 03 03

Montarea mânecilor, 
executarea cusăturilor 
interioare la pantaloni, 
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) Nu Întărire

Cusătura 
elastică J 04 04 04 04

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) Nu Întărire

Cusătura 
în zigzag J 05 05 05 05 Surfilare şi 

coasere aplicaţii
3,5

(1/8)
0,0–7,0
(0–1/4)

1,4
(1/16)

0,0–4,0
(0–3/16)

Da
(J) Da Înapoi

Cusătura 
în zig-zag 

triplă
J 06 06 06 06

Surfilarea materialelor de 
greutate medie sau elastice, 
ataşarea elasticului, 
stoparea 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) Nu Întărire

*1

*1

*1

*1Nu folosiţi coaserea înapoi.
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Cusătură 
de 

surfilare

G 07 07 07 07 Surfilarea materialelor subţiri 
sau de greutate medie

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 Nu Întărire

G 08 08 08 08 Surfilarea materialelor 
groase

5,0
(3/16)

2,5–5,0
(3/32–3/16)

2,5
(3/32)

1,0–4,0
(1/16–3/16) Nu Nu Întărire

G 09 09 09 09

Prevenirea destrămării 
materialelor textile 
groase şi a celor 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) Nu Nu Întărire

J 10 10 10 10 Surfilarea materialelor 
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) Nu Întărire

Cusătură 
de tiv 

invizibilă

R 11 11 11 11
Tivire cu cusături invizibile 
pe materiale de greutate 
medie

0
(0) –3 ← → 3 2,0

(1/16)
1,0–3,5

(1/16–1/8) Nu Nu Întărire

R 12 12 12 12 Tivire cu cusătură invizibilă 
pe materialele elastice

0
(0) –3 ← → 3 2,0

(1/16)
1,0–3,5

(1/16–1/8) Nu Nu Întărire

Cusătură 
pentru 

aplicaţii
J 13 13 13 13 Cusătură pentru aplicaţii 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) Nu Întărire

Cusătură 
picot J 14 14 14 14 Cusătură picot 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) Nu Întărire

Cusătură 
dreaptă 

de 
îmbinare

J 15 15 15 15

Cusătură dreaptă de 
îmbinare (cu o rezervă de 
coasere de 6,5 mm (1/4 ţoli) 
de la marginea din dreapta 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) Nu Nu Întărire

J 16 16 - -

Cusătură dreaptă de 
îmbinare (cu o rezervă de 
coasere de 6,5 mm (1/4 ţoli) 
de la marginea din stânga 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) Nu Da Întărire

Matlasare 
care 
imită 

cusătura 
manuală

J 17 17 16 16
Cusătură dreaptă pentru 
matlasare care imită 
cusătura manuală

0,0
(0)

0,0–7,0
(0–1/4)

2,5
(3/32)

1,0–4,0
(1/16–3/16) Nu Nu Întărire

Cusătura 
în zigzag J 18 18 - -

Aplicaţii cu matlasare, 
matlasare cu mişcare liberă, 
cusături satinate

3,5
(1/8)

0,0–7,0
(0–1/4)

1,4
(1/16)

0,0–4,0
(0–3/16) Nu Da Întărire

Cusătură 
pentru 

aplicaţii

J 19 19 - - Montarea şi îmbinarea 
aplicaţiilor

1,5
(1/16)

0,5–3,5
(1/32–1/8)

1,8
(1/16)

1,0–4,0
(1/16–3/16) Nu Nu Întărire

J 20 20 - - Montarea şi îmbinarea 
aplicaţiilor

1,5
(1/16)

0,5–3,5
(1/32–1/8)

1,8
(1/16)

1,0–4,0
(1/16–3/16) Nu Nu Întărire
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Cusătură 
de 

matlasar
e 

(pentru 
fixare)

J 21 21 17 17
Cusătură de fond pentru 
matlasare (cusătură de 
fixare)

7,0 
(1/4)

1,0–-7,0
(1/16–1/4)

1,6 
(1/16)

1,0–4,0
(1/16–3/16) Nu Nu Întărire

Cusătură 
feston 

satinată
N 22 22 18 18 Cusătura 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) Nu Întărire

Cusătură 
de 

îmbinare

J 23 23 19 19

Cusătură pentru realizarea 
unor mozaicuri din bucăţi 
de ţesătură şi cusături 
decorative 

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) Nu Întărire

J 24 24 20 20

Cusătură pentru realizarea 
unor mozaicuri din bucăţi de 
ţesătură şi cusături 
decorative şi surfilarea pe 
ambele bucăţi de material, 
ca în cazul tricotajelor 

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) Nu Întărire

J 25 25 21 21

Cusătură pentru realizarea 
unor mozaicuri din bucăţi 
de ţesătură şi cusături 
decorative 

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) Nu Întărire

Cusătură 
de 

îmbinare 
cu ajur

J 26 26 22 22

Cusătura de îmbinare cu 
ajur, cusătura pentru 
fronseuri şi cusătura 
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) Nu Întărire

J 27 27 23 23

Cusătura de îmbinare cu 
ajur, cusătura pentru 
fronseuri şi cusătura 
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) Nu Întărire

Cusături 
pentru 
piele

J 28 28 24 24 Cusătura 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 Nu Întărire

Cusătura 
ric-rac J 29 29 25 25 Cusătura 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) Nu Întărire

Cusătura 
decorativă J 30 30 26 - Cusătura decorativă 5,5

(7/32)
0,0-7,0
(0-1/4)

1,6
(1/16)

1,0-4,0
(1/64-3/16)

Da
(J) Nu Întărire

Cusătură 
şerpuită N 31 31 27 26 Cusătură decorativă şi 

pentru montarea 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) Nu Întărire
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Tivire

N 32 32 28 27
Coaserea dantelei, tivuri 
decorative, cusături 
tradiţionale 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 Nu Întărire

N 33 33 29 28 Tivuri decorative, cusături 
tradiţionale 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 Nu Întărire

N 34 34 30 29

Tivuri decorative pe 
materiale subţiri, medii, 
groase şi pe ţesături cu 
legătură pânză, cusături 
tradiţionale 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) Nu Nu Întărire

N 35 35 31 -

Tivuri decorative pe 
materiale subţiri, medii, 
groase şi pe ţesături cu 
legătură pânză, cusături 
tradiţionale 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) Nu Nu Întărire

N 36 36 32 -

Tivuri decorative pe 
materiale subţiri, medii, 
groase şi pe ţesături cu 
legătură pânză, cusături 
tradiţionale etc.

5,0
(3/16)

1,5-7,0
(1/16-1/4)

2,0
(1/16)

1,5-4,0
(1/64-3/16) Nu Nu Întărire

Cusături 
pentru 

butoniere

A 37 37 33 30 Butoniere orizontale pe 
materiale subţiri şi 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 Nu

Coaserea 
automată a 
cusăturilor 
de întărire

A 38 38 34 31 Butoniere întărite pentru 
materiale căptuşite

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 Nu

Coaserea 
automată a 
cusăturilor 
de întărire

A 39 39 35 32 Butoniere pentru materiale 
elastice sau tricotaje

6,0
(15/64)

3,0–6,0
(1/8-15/64)

1,0
(1/16)

0,5–2,0
(1/32-1/16) Nu Nu

Coaserea 
automată a 
cusăturilor 
de întărire

A 40 40 36 33 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) Nu Nu

Coaserea 
automată a 
cusăturilor 
de întărire

A 41 41 37 34 Butoniere pentru materiale 
groase şi blănuri

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 Nu

Coaserea 
automată a 
cusăturilor 
de întărire

A 42 42 - - Butoniere pentru materiale 
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 Nu

Coaserea 
automată a 
cusăturilor 
de întărire

A 43 43 - - Butoniere orizontale pentru 
materiale groase sau blănuri

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 Nu

Coaserea 
automată a 
cusăturilor 
de întărire
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Coaserea 
cheiţelor A 44 44 38 35

Întărirea deschizăturilor şi a 
zonelor unde cusătura 
slăbeşte 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 Nu

Coaserea 
automată a 
cusăturilor 
de întărire

Cusătura 
decorativ

ă

N 45 45 - - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

0,0–7,0
(0–1/4)

2,5
(3/32)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 46 46 39 - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

0,0–7,0
(0–1/4)

2,0
(1/16)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 47 47 40 - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

0,0–7,0
(0–1/4)

2,5
(3/32)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 48 - - - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

0,0–7,0
(0–1/4)

2,5
(3/32)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 49 48 41 - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

0,0–7,0
(0–1/4)

2,0
(1/16)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 50 49 42 - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

0,0–7,0
(0–1/4)

2,0
(1/16)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 51 - - - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

0,0–7,0
(0–1/4)

1,6
(1/16)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 52 50 43 36 Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

0,0–7,0
(0–1/4)

2,5
(3/32)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 53 - - - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

0,0–7,0
(0–1/4)

2,0
(1/16)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 54 - - - Pentru decorare etc. 5,0
(3/16)

0,0–7,0
(0–1/4)

2,0
(1/16)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 55 - - - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

0,0–7,0
(0–1/4)

2,5
(3/32)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 56 51 - - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

0,0–7,0
(0–1/4)

1,6
(1/16)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 57 52 - - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

0,0–7,0
(0–1/4)

1,4
(1/16)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire
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Cusături
satinate

N 58 53 44 - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

2,5–7,0
(3/32–1/4)

0,4
(1/64)

0,1–1,0
(1/64–1/16)

Da
(J) Nu Întărire

N 59 - - - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

2,5–7,0
(3/32–1/4)

0,4
(1/64)

0,1–1.0
(1/64–1/16)

Da
(J) Nu Întărire

N 60 54 45 37 Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

2,5–7,0
(3/32–1/4)

0,4
(1/64)

0,1–1,0
(1/64–1/16)

Da
(J) Nu Întărire

N 61 55 46 38 Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

2,5–7,0
(3/32–1/4)

0,4
(1/64)

0,1–1,0
(1/64–1/16)

Da
(J) Nu Întărire

N 62 56 47 - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

2,5–7,0
(3/32–1/4)

0,4
(1/64)

0,1–1,0
(1/64–1/16)

Da
(J) Nu Întărire

N 63 57 48 39 Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

2,5–7,0
(3/32–1/4)

0,4
(1/64)

0,1–1,0
(1/64–1/16)

Da
(J) Nu Întărire

N 64 - - - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

2,5–7,0
(3/32–1/4)

0,4
(1/64)

0,1–1,0
(1/64–1/16)

Da
(J) Nu Întărire

N 65 - - - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

2,5–7,0
(3/32–1/4)

0,4
(1/64)

0,1–1,0
(1/64–1/16)

Da
(J) Nu Întărire

Cusături 
în zig-zag 

dublu

N 66 - - - Pentru decorare etc. 7,0
(1/4)

0,0–7,0
(0–1/4)

1,6
(1/16)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 67 - - - Pentru decorare etc. 6,0
(15/64)

0,0–7,0
(0–1/4)

1,4
(1/16)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 68 58 - - Pentru decorare etc. 6,0
(15/64)

0,0–7,0
(0–1/4)

2,5
(3/32)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 69 59 49 - Pentru decorare etc. 6,0
(15/64)

0,0–7,0
(0–1/4)

1,4
(1/16)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire

N 70 60 50 40 Pentru decorare etc. 6,0
(15/64)

0,0–7,0
(0–1/4)

1,4
(1/16)

0,2–4,0
(1/64–3/16) Nu Nu Întărire
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Întreţinere

În cele ce urmează vor fi descrise operaţiunile simple de întreţinere a maşinii de cusut.

Curăţarea suprafeţei 
maşinii

Dacă suprafaţa maşinii este murdară, înmuiaţi puţin 
o lavetă în detergent neutru, stoarceţi-o bine şi apoi 
ştergeţi suprafaţa maşinii. După ce aţi curăţat-o cu 
o lavetă umedă, ştergeţi-o cu o lavetă uscată.

Curăţarea suportului suveicii
Dacă se adună praf în suveică, vor fi afectate 
performanţele de coasere ale maşinii; din acest 
motiv, aceasta trebuie curăţată periodic.

a Opriţi maşina de cusut.

b Scoateţi cablul de alimentare din mufa de 
alimentare de pe partea dreaptă a maşinii 
de cusut.

c Scoateţi extensia blatului maşinii.

d Slăbiţi şurubul suportului picioruşului 
presor şi scoateţi suportul picioruşului 
presor, apoi slăbiţi şurubul de fixare a 
acului şi scoateţi acul.

e Ţineţi capacul plăcii acului de ambele părţi 
şi glisaţi-l spre dumneavoastră.

a Capacul plăcii acului
Capacul plăcii acului este scos.

f Scoateţi suveica.
Prindeţi suveica şi trageţi-o afară.

a Suveică

g Folosiţi peria de curăţat sau un aspirator 
pentru a îndepărta orice scamă şi fir de 
praf de pe suportul suveicii şi din zona din 
jurul acestuia.

a Perie pentru curăţat
b Suport suveică
• Nu puneţi ulei pe suveica.

● Asiguraţi-vă că maşina de cusut a fost 
oprită şi apoi deconectaţi cablul de 
alimentare înainte de a curăţa maşina, în 
caz contrar vă puteţi răni sau electrocuta.

● Nu folosiţi benzen, diluant sau prafuri de 
curăţat, în caz contrar maşina de poate 
decolora sau deforma.

● Scoateţi cablul de alimentare din priză 
înainte de a curăţa maşina, altfel vă puteţi 
răni sau electrocuta.

ATENŢIE

ATENŢIE

a

a

a

b
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h Introduceţi suveica astfel încât 
protuberanţa acesteia să se alinieze cu 
arcul.

a Protuberanţă
b Arc

i Introduceţi lamelele capacului plăcii acului 
în placa acului şi apoi glisaţi capacul la 
locul său.

a Capacul plăcii acului

Scoaterea plăcii acului
Dacă firul s-a încurcat şi nu poate fi îndepărtat prin 
curăţarea suportului suveicii, scoateţi placa acului.

a Urmaţi paşii a de la f până la pagina 95.

b Scoateţi placa acului scoţând şuruburile 
cu şurubelniţa cu cap rotund.

c Scoateţi firul încurcat din placa acului.

d Reaşezaţi placa acului în poziţia iniţială şi 
apoi strângeţi şuruburile cu şurubelniţa cu 
cap rotund.

Notă
● Aliniaţi cele două orificii pentru şuruburi de 

pe placa acului cu cele două orificii de pe 
maşină.

e Urmaţi paşii g de la i până la pagina 95.
● Nu utilizaţi niciodată o suveică zgâriată; în 

caz contrar, firul superior s-ar putea 
încurca, acul s-ar putea rupe şi ar putea fi 
afectate performanţele de coasere.
Pentru o suveică nouă, contactaţi cel mai 
apropiat centru de service autorizat.

● Asiguraţi-vă că suveica a fost instalată 
corect; în caz contrar, acul se poate rupe.

a

b

b
a

a

ATENŢIE
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Depanarea

Dacă maşina nu mai funcţionează corect, înainte de a apela la service verificaţi posibilele cauze descrise mai 
jos.
Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru 
de service autorizat.

Simptom Cauză probabilă Soluţie Referinţă

Maşina de 
cusut nu 
funcţionează.

Ştecărul cablului de alimentare nu este 
introdus într-o priză de curent.

Introduceţi ştecărul cablului de 
alimentare în priza de curent pentru 
uz casnic.

pagina 14

Maşina nu este pornită. Porniţi maşina. pagina 14
Axul bobinatorului este deplasat spre dreapta. Glisaţi axul bobinatorului spre stânga. pagina 17
Pârghia picioruşului presor este ridicată. Coborâţi pârghia picioruşului presor. pagina 44
O cusătură, alta decât cea pentru 
coaserea butonierelor sau a cheiţelor, a 
fost selectată şi butonul de pornire/oprire 
a fost apăsat în timp ce pârghia pentru 
butoniere este coborâtă.

Ridicaţi pârghia pentru butoniere. –

Cusătura pentru coaserea butonierelor 
sau a cheiţelor a fost selectată şi butonul 
de pornire/oprire a fost apăsat în timp ce 
pârghia pentru butoniere este ridicată.

Trageţi în jos pârghia pentru 
butoniere. pagina 61

Butonul de pornire/oprire a fost apăsat, 
deşi comanda de picior este conectată.

Nu folosiţi butonul de pornire/oprire 
atunci când comanda de picior este 
conectată. Pentru a folosi butonul de 
pornire/oprire, deconectaţi comanda 
de picior.

pagina 44

Acul se rupe.

Acul nu este corect instalat. Instalaţi corect acul. pagina 31

Şurubul de fixare a acului este slăbit. Folosiţi şurubelniţa pentru a strânge 
şurubul. pagina 32

Acul este bont sau îndoit. Înlocuiţi acul cu unul nou. pagina 31

Combinaţia de material, fir şi ac nu este corectă. Alegeţi un fir şi un ac care se potrivesc 
cu tipul de material pe care îl coaseţi. pagina 30

Nu este folosit picioruşul presor potrivit cu 
tipul de cusătură pe care vreţi să o 
realizaţi.

Ataşaţi picioruşul presor potrivit cu 
tipul de cusătură dorit. pagina 89

Tensiunea din firul superior este prea mare. Slăbiţi tensiunea din firului superior. pagina 49
Materialul este prea mult tras. Ghidaţi uşor materialul. –

Zona din jurul orificiului plăcii acului este 
zgâriată.

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

–

Zona din jurul orificiului picioruşului 
presor este zgâriată.

Înlocuiţi picioruşul presor.
Contactaţi distribuitorul de la care aţi 
achiziţionat maşina sau cel mai 
apropiat centru de service autorizat.

–

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

–

Nu se utilizează o bobină concepută 
special pentru această maşină.

Bobinele modelelor mai vechi, care 
au o grosime diferită, nu 
funcţionează corect. Utilizaţi numai 
o bobină concepută special pentru 
această maşină.

pagina 15
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Firul superior 
se rupe.

Firul superior a fost înfilat incorect (de 
exemplu, mosorul nu este instalat corect 
sau firul a ieşit din conducătorul de fir al 
tijei acului).

Înfilaţi corect firul superior. pagina 20

Firul este înnodat sau încurcat. Desfaceţi nodurile şi descurcaţi firul. –
Acul ales nu este potrivit pentru firul 
folosit.

Alegeţi acul potrivit pentru tipul de 
cusătură folosită. pagina 30

Tensiunea din firul superior este prea 
mare. Slăbiţi tensiunea din firului superior. pagina 49

Firul s-a încurcat, de exemplu în suveică.
Îndepărtaţi firul încurcat. Dacă firul 
s-a încurcat în suveică, curăţaţi 
suportul suveicii.

pagina 95

Acul este bont sau îndoit. Înlocuiţi acul cu unul nou. pagina 31
Acul nu este corect instalat. Instalaţi corect acul. pagina 31

Zona din jurul orificiului plăcii acului este 
zgâriată.

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

–

Zona din jurul orificiului picioruşului 
presor este zgâriată.

Înlocuiţi picioruşul presor.
Contactaţi distribuitorul de la care aţi 
achiziţionat maşina sau cel mai 
apropiat centru de service autorizat.

–

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

–

Nu se utilizează o bobină concepută 
special pentru această maşină.

Bobinele modelelor mai vechi, care 
au o grosime diferită, nu 
funcţionează corect. Utilizaţi numai 
o bobină concepută special pentru 
această maşină.

pagina 15

Firul inferior 
se încurcă 
sau se rupe.

Firul bobinei a fost instalat greşit. Înfilaţi corect firul bobinei. pagina 18
Firul bobinei a fost înfăşurat greşit. Înfăşuraţi corect bobina. pagina 15
Pe bobină există zgârieturi sau aceasta 
nu se roteşte corect. Înlocuiţi bobina. –

Firul este încurcat. Îndepărtaţi firul încurcat şi curăţaţi 
suportul suveicii. pagina 95

Nu se utilizează o bobină concepută 
special pentru această maşină.

Bobinele modelelor mai vechi, care 
au o grosime diferită, nu 
funcţionează corect. Utilizaţi numai 
o bobină concepută special pentru 
această maşină.

pagina 15

Simptom Cauză probabilă Soluţie Referinţă
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Tensiunea 
firului este 
incorectă.

Firul superior a fost instalat greşit. Înfilaţi corect firul superior. pagina 20
Firul bobinei a fost instalat greşit. Înfilaţi corect firul bobinei. pagina 18
Firul bobinei a fost înfăşurat greşit. Înfăşuraţi corect bobina. pagina 15

Combinaţia de material, fir şi ac nu este 
corectă.

Alegeţi un fir şi un ac care se 
potrivesc cu tipul de material pe 
care îl coaseţi.

pagina 30

Suportul picioruşului presor nu este 
corect instalat.

Instalaţi corect suportul picioruşului 
presor. pagina 35

Tensiunea firului nu este setată corect. Reglaţi tensiunea firului. pagina 49

Nu se utilizează o bobină concepută 
special pentru această maşină.

Bobinele modelelor mai vechi, care 
au o grosime diferită, nu 
funcţionează corect. Utilizaţi numai 
o bobină concepută special pentru 
această maşină.

pagina 15

Materialul 
este încreţit.

Firul superior sau firul bobinei a fost 
instalat greşit.

Înfilaţi corect firul superior şi instalaţi 
corect firul de la bobină.

pagina 18,
20

Mosorul este instalat incorect. Instalaţi corect mosorul. pagina 15

Combinaţia de material, fir şi ac nu este 
corectă.

Alegeţi un fir şi un ac care se 
potrivesc cu tipul de material pe 
care îl coaseţi.

pagina 30

Acul este bont sau îndoit. Înlocuiţi acul cu unul nou. pagina 31
În cazul în care coaseţi materiale subţiri, 
cusătura este prea lungă sau materialul 
nu înaintează corect.

Coaseţi cu stabilizator sub material. pagina 51

Tensiunea firului nu este setată corect. Reglaţi tensiunea firului. pagina 49

Unele puncte 
de cusătură 
lipsesc.

Firul superior a fost instalat greşit. Înfilaţi corect firul superior. pagina 20

Combinaţia de material, fir şi ac nu este 
corectă.

Alegeţi un fir şi un ac care se 
potrivesc cu tipul de material pe 
care îl coaseţi.

pagina 30

Acul este bont sau îndoit. Înlocuiţi acul cu unul nou. pagina 31
Acul nu este corect instalat. Instalaţi corect acul. pagina 31
S-a acumulat praf sub placa acului sau în 
suveică.

Îndepărtaţi capacul plăcii acului şi 
curăţaţi suveica. pagina 95

În timpul 
coaserii se 
aude un 
sunet ascuţit.
Se produce 
un zgomot de 
trepidaţie.

S-a depus praf pe transportor sau pe 
suveică. Curăţaţi suveica. pagina 95

Firul superior a fost instalat greşit. Înfilaţi corect firul superior. pagina 20

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

–

Nu se utilizează o bobină concepută 
special pentru această maşină.

Bobinele modelelor mai vechi, care 
au o grosime diferită, nu 
funcţionează corect. Utilizaţi numai 
o bobină concepută special pentru 
această maşină.

pagina 15

Simptom Cauză probabilă Soluţie Referinţă
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Firul nu trece 
prin urechea 
acului.

Acul nu a fost ridicat.
Apăsaţi  (buton de poziţionare a 
acului) o dată sau de două ori pentru 
a ridica acul.

pagina 21

Acul nu este corect instalat. Instalaţi corect acul. pagina 31

Cusătura nu 
este realizată 
corect.

Nu este folosit picioruşul presor potrivit cu 
tipul de cusătură pe care vreţi să o 
realizaţi.

Ataşaţi picioruşul presor potrivit cu 
tipul de cusătură dorit. pagina 89

Tensiunea firului nu este setată corect. Reglaţi tensiunea firului. pagina 49

Firul s-a încurcat, de exemplu în suveică.
Îndepărtaţi firul încurcat. Dacă firul 
s-a încurcat în suveică, curăţaţi 
suportul suveicii.

pagina 95

Materialul nu 
înaintează.

Transportorul este coborât.
Glisaţi butonul de modificare a 
poziţiei transportorului în poziţia 

.
pagina 75

Pasul cusăturii este prea mic. Măriţi lungimea pasului cusăturii. pagina 42

Combinaţia de material, fir şi ac nu este corectă. Alegeţi un fir şi un ac care se potrivesc 
cu tipul de material pe care îl coaseţi. pagina 30

Firul s-a încurcat, de exemplu în suveică.
Îndepărtaţi firul încurcat. Dacă firul 
s-a încurcat în suveică, curăţaţi 
suportul suveicii.

pagina 95

Lampa de 
cusut nu se 
aprinde.

Lampa de cusut este deteriorată.
Contactaţi distribuitorul de la care aţi 
achiziţionat maşina sau cel mai 
apropiat centru de service autorizat.

–

Simptom Cauză probabilă Soluţie Referinţă
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Mesajele de eroare

Dacă maşina de cusut este utilizată incorect sau dacă maşina de cusut se defectează, un mesaj de eroare va
apărea pe ecranul LCD.
Mesajul poate fi şters apăsând orice tastă de pe panoul de control, răsucind orice buton, sau efectuând
corect operaţiunea.

De reţinut
● Dacă mesajul de eroare „F1”-„F9” apare pe ecranul LCD în timpul utilizării maşinii de cusut, probabil 

că maşina s-a defectat. Contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat maşina sau cel mai 
apropiat centru de service autorizat.

Mesaj de eroare
(pe ecranul LCD) Cauză probabilă Soluţie

Butonul de pornire/oprire sau butonul pentru 
coasere înapoi/de întărire a fost apăsat (Pedala a 
fost eliberată, dacă este conectată.) în timpul 
ridicării picioruşului presor.

Coborâţi picioruşul presor 
înainte de a continua 
operaţiunea.

O cusătură, alta decât cea pentru coaserea 
butonierelor sau a cheiţelor, a fost selectată şi 
butonul de pornire/oprire este apăsat (Pedala a fost 
eliberată, dacă este conectată.) în timpul coborârii 
pârghiei pentru butoniere.

Ridicaţi pârghia pentru 
butoniere înainte de a 
continua operaţiunea.

Cusătura pentru butoniere sau cheiţe a fost 
selectată şi butonul de pornire/oprire a fost apăsat 
(Pedala a fost eliberată, dacă este conectată.) în 
timpul ridicării pârghiei pentru butoniere.

Coborâţi pârghia pentru 
butoniere înainte de a 
continua operaţiunea.

Butonul pentru coasere înapoi/de întărire sau 
butonul pentru poziţionarea acului a fost apăsat în 
timp ce axul bobinatorului este deplasat spre 
dreapta.

Mutaţi axul bobinatorului 
spre stânga înainte de a 
continua operaţiunea.

Butonul de pornire/oprire a fost apăsat, deşi 
comanda de picior este conectată.

Deconectaţi pedala şi apoi 
apăsaţi butonul pentru 
pornire/oprire. În caz 
contrar, utilizaţi maşina 
folosind pedala.

Motorul s-a blocat pentru că firul este încurcat.
Opriţi maşina şi scoateţi 
firul încurcat înainte de a 
continua operaţiunea.

Tasta de selectare a modului acului a fost apăsată 
pentru a selecta coaserea cu ac dublu, în timp ce 
este selectată o cusătură care nu poate fi utilizată 
cu acul dublu.

Selectaţi o cusătura care 
poate fi folosită cu acul 
dublu.

Butonul de selectare a modelului a fost rotit pentru 
a selecta un model în timp ce este selectată 
setarea pentru acul dublu.

Anulaţi setarea pentru acul 
dublu şi apoi selectaţi o 
cusătură.
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Semnale sonore de funcţionare

De fiecare dată când este apăsată o tastă sau se execută o operaţiune incorectă, se aude un bip.

■ Pentru o operaţiune corectă
Se aude un bip.

■ Dacă efectuaţi o operaţiune greşită
Se aud două sau patru bipuri.

■ Dacă maşina se blochează, de exemplu deoarece firul este încurcat
Maşina de cusut continuă să emită bipuri timp de trei secunde şi apoi se opreşte automat.
Trebuie să verificaţi şi să corectaţi cauza erorii înainte de a continua coaserea.

Dezactivarea semnalelor sonore
La achiziţionare, maşina de cusut este setată pentru a emite semnale sonore la fiecare apăsare a unei taste 
de pe panoul de control.
Această setare poate fi modificată astfel încât maşina să nu emită semnale sonore.

a Opriţi maşina de cusut.

b În timp ce ţineţi apăsată partea „-” a  (tastei pentru lăţimea cusăturii) porniţi maşina de 
cusut.
Când se aude un semnal sonor, eliberaţi partea „-” a tastei pentru lăţimea cusăturii.

a partea „-” tastei pentru lăţimea cusăturii
Maşina este acum setată astfel încât să nu mai emită semnale sonore.

De reţinut
● Efectuaţi aceeaşi operaţiune pentru a seta maşina astfel încât semnalul sonor de funcţionare să fie 

declanşat.
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de ghidare .....................................................................12
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picioruşul pentru butoniere ..............................11, 60, 78
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punga pentru accesorii ..................................................11

NV30_brother.book  Page 103  Tuesday, March 25, 2008  4:28 PM



104

S
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selectarea unei cusături ................................................42
semnale sonore de funcţionare ...................................102
setul de ace ...................................................................11
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suport suveică ...............................................................95
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tigheluri fanteziste .........................................................73
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