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IMPORTANT

Trebuie să respectați următoarele măsuri de
siguranță de bază atunci când lucrați cu un
dispozitiv electric:
Citiți cu atenție manualul cu instrucțiuni înainte de a utiliza această mașină.
Țineți manualul cu instrucțiuni într-un loc
adecvat împreună cu mașina și transmiteți-l
dacă dați mașina altei persoane.
Atunci când nu utilizați mașina sau o lăsați
nesupravegheată, deconectați-o întotdeauna de la sistemul de alimentare. Scoateți mașina din priză.

PERICOL!

Pentru a reduce riscul de electrocutare:
1. Nu lăsați niciodată nesupravegheată
mașina conectată la priză.
2. Scoateți întotdeauna mașina din priza
electrică imediat după utilizare și înainte
de curățare.
3. RADIAȚIA LED: Nu priviți direct lampa
cu LED utilizând un instrument optic.

AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu,
electrocutare sau vătămare corporală:
1. Este interzisă utilizarea mașinii de copiii
sub 8 ani sau de persoane cu capacități
fizice, senzoriale sau psihice diminuate
sau de persoane care nu au experiență
și nu știu cum să lucreze cu mașina. Utilizarea este permisă doar dacă aceste
persoane au primit instrucțiuni despre
utilizarea mașinii și riscurile implicate de
la o persoană care răspunde pentru
siguranța lor.
2. Nu utilizați mașina ca jucărie. Este
nevoie de atenție deosebită la utilizarea
mașinii de către copii, în apropierea
copiilor sau de persoane cu capacități
senzoriale diminuate.
3. Utilizați mașina doar în scopul în care a
fost concepută, așa cum se descrie în
acest manual.Utilizați doar accesoriile
recomandate de producător.
4. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu
mașina.
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5. Nu lucrați niciodată cu mașina dacă are
un cablu sau o priză deteriorată, dacă nu
funcționează corespunzător, dacă a fost
scăpată pe jos sau deteriorată sau scăpată în apă. Aduceți mașina la cel mai
apropiat dealer autorizat sau centru de
service pentru inspecție, reparare sau
reglaje electrice sau mecanice.
6. Nu lucrați niciodată cu mașina dacă
există orificii de aerisire blocate. Evitați
acumularea scamelor, prafului și resturilor de material în orificiile de aerisire ale
mașinii și la pedală.
7. Țineți degetele la distanță de toate părțile în mișcare. Fiți atenți în special în
apropierea acului mașinii.
8. Folosiți întotdeauna placa de coasere
adecvată. Acul se poate rupe dacă nu
folosiți placa de coasere adecvată.
9. Nu utilizați ace îndoite.
10. Nu trageți sau împingeți materialul în
timp ce coaseți. Acul se poate rupe.
11. Opriți mașina („O”) atunci când efectuați
orice reglaj în zona acului, precum înfilarea sau schimbarea acului, înfilarea
bobinei, schimbarea piciorușului presor
sau alte operațiuni similare.
12. Scoateți întotdeauna mașina din priză
atunci când o curățați sau efectuați operațiuni de întreținere precum înlocuirea
lămpii pentru cusut sau alte reglaje de
întreținere de către utilizator, descrise în
manualul cu instrucțiuni (deconectați
ștecherul de alimentare). Se interzice
efectuarea de operațiuni de curățare și
întreținere de copii nesupravegheați.
13. Evitați căderea sau introducerea oricărui
obiect în orice deschizătură.
14. Utilizați mașina doar în spații uscate și
protejate. Nu lucrați niciodată la mașină
în medii umede sau ude.
15. Nu lucrați la mașină în zone în care se
folosesc aerosoli sau se eliberează oxigen.
16. Pentru a deconecta mașina, comutați
întrerupătorul în poziția („O”) (oprit), apoi
scoateți ștecherul din priză.Nu scoateți
mașina din priză trăgând de cablu; apucați ștecherul și trageți-l afară din priză.
17. În cazul în care cordonul de alimentare
al pedalei este deteriorat, acesta trebuie
să fie înlocuit de producător sau de un
agent de service sau de altă persoană
calificată pentru evitarea pericolelor .

18. Nu puneți niciun obiect pe pedală.
19. La înlocuirea becului, utilizați întotdeauna un bec de același tip.
20. Mașina poate fi utilizată doar în combinație cu o pedală de tip C-1028 (100-120
V) sau KD-2902 (220-240 V).
21. Nivelul zgomotului în condiții de lucru
normale este inferior valorii de 75dB(A).
22. Această mașină este furnizată cu izolație dublă (cu excepția SUA/Canada).
Folosiți doar piese de înlocuire identice.
Consultați instrucțiunile de service la
produse dublu izolate.

Toate drepturile rezervate

Din motive tehnice și pentru a permite îmbunătățirea produsului, funcțiile, componentele
și accesoriile mașinii pot fi schimbate și modificate neanunțat în orice moment.Accesoriile
incluse pot fi diferite în funcție de țară.
REȚINEȚI:
Dacă țineți mașina într-o încăpere rece, trebuie
să o aduceți într-o încăpere încălzită cu o oră
înainte de utilizare.

SERVICE-UL PRODUSELOR DUBLU IZOLATE
Un produs dublu izolat are două sisteme de
izolație în loc de împământare. Produsele
dublu izolate nu sunt prevăzute cu mijloace de
împământare și niciun astfel de mijloc nu trebuie să fie adăugat la produs. Service-ul unui
produs dublu izolat necesită atenție extremă
și cunoașterea sistemului, prin urmare trebuie
să fie realizat doar de personal de service
calificat. Piesele de înlocuire ale produselor
dublu izolate trebuie să fie identice cu piesele
produsului pe care le înlocuiesc. Un produs
dublu izolat poartă mențiunea „IZOLAȚIE
DUBLĂ” sau „DUBLU IZOLAT”.
De asemenea, este posibil ca simbolul
să
fie marcat pe produs.
AVERTISMENT:
Mașina este destinată exclusiv uzului casnic.
Dacă este utilizată intensiv sau în scop comercial, necesită curățire regulată și întreținere
extrem de atentă.
Efectele uzurii datorate utilizării intensive sau în
scop comercial nu sunt acoperite automat de
garanție, chiar dacă apar în termenul de garanție. Decizia asupra modului de tratare a cazurilor de acest fel revine personalului de service
local autorizat.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI!

Doar pentru Europa: Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii în vârstă de peste opt ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau psihice
diminuate sau de persoane care nu au experiență
și cunoștințe despre lucrul cu mașina doar sub
supraveghere, după ce li s-a explicat cum să utilizeze mașina în siguranță și au înțeles potențialele
pericole.Copiii nu trebuie să fie lăsați să se joace
cu mașina. Copiii nesupravegheați nu trebuie să
fie lăsați să curețe și să efectueze operațiuni de
întreținere la mașină.
În afara Europei (cu excepția SUA și Canada):
Acest dispozitiv poate fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau psihice diminuate sau de persoane care nu au experiență și cunoștințe despre lucrul cu mașina doar
sub supraveghere și după ce li s-a explicat cum să
utilizeze mașina în siguranță de către o persoană
responsabilă pentru siguranța lor.Copiii trebuie să
fie supravegheați pentru a se asigura că nu se
joacă cu mașina.
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COMPONENTE ESENȚIALE
Numele componentelor

Pârghie pentru coasere înapoi
Buton de selectare a modelului de cusătură
Buton de selectare a lungimii cusăturii
Opritorul bobinatorului
Bobinator
Suport papiotă
Disc de pretensionare la bobinare
Ghidaj de fir
Pârghie de debitare a firului
Disc de tensionare a firului
Capac frontal
Tăietor de fir
Conducătorul de fir al acului
Placă de coasere
Masă de cusut (cutie cu accesorii)
Suport pentru piciorușe presoare
Șurubul de fixare a acului
Ac
Picioruș presor (picioruș zigzag)
Mâner de transport
Roată de mână
Întrerupător
Conexiune de alimentare/pedală
Braț liber
Pârghia piciorușului presor
Pedală*

REȚINEȚI:
Pentru a transporta mașina de cusut, apucați
mânerul de transport cu o mână și susțineți
mașina de cusut cu cealaltă mână.

REȚINEȚI:
Modelul și specificațiile se pot modifica fără înștiințare prealabilă.
* Pedala inclusă poate fi diferită de cea din ilustrație.
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Accesorii standard

Bobine (3x)
Cuțit de descusut (tăiere butoniere)
Set de ace
Picioruș pentru cusut butoniere într-un pas
Picioruș tiv ascuns
Picioruș pentru cusut fermoar normal
Picioruș pentru cusut nasturi

Puteți găsi mai multe informații despre accesoriile opționale pe site-ul nostru:
http://www.mybernette.com/accessories

Husă de protecție
Instrucțiunile pentru coaserea propriei dvs. huse de
protecție personalizate sunt disponibile la:

www.mybernette.com/cover

Masă de cusut
Masa de cusut crește suprafața de coasere și se poate
scoate ușor pentru coasere cu braț liber.

•

Scoaterea mesei de cusut:

Trageți masa pentru a o desprinde de mașină.
Masă de cusut

•

Atașarea mesei de cusut:

Glisați masa de cusut de-a lungul brațului liber și introduceți ghidajele în deschizături până când masa se
fixează pe mașină.
Braț liber
Ghidaj
Deschizătură

Cutia cu accesorii
Accesoriile se află în interiorul mesei de cusut.
Deschideți capacul pentru a deschide cutia cu accesorii.
Cutia cu accesorii
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Coaserea cu braț liber
Coaserea cu braț liber se folosește pentru a coase
mâneci, betelii, craci de pantaloni sau orice alte articole
de îmbrăcăminte tubulare. De asemenea, este utilă la
repararea șosetelor sau zonelor de la coate sau umeri.

PREGĂTIRI PENTRU CUSUT
Conectarea sursei de alimentare

Comutați întrerupătorul în poziția oprit.
Introduceți fișa mașinii în conexiunea de alimentare/pedală.
Introduceți ștecherul de alimentare în priza murală.
Comutați întrerupătorul în poziția pornit.
Ștecher de alimentare
Întrerupător
Priză murală
Conexiune de alimentare/pedală
Fișa mașinii

ATENȚIE:
Înainte de a conecta mașina la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe mașină
este conformă cu sursa de electricitate.

AVERTISMENT:
În timp ce lucrați, priviți întotdeauna zona de coasere și nu atingeți nicio parte în mișcare, precum
pârghia de debitare a firului, roata de mână sau
acul.
Opriți întotdeauna mașina de la întrerupător și
scoateți-o din priză:
- atunci când lăsați mașina nesupravegheată.
- atunci când atașați sau îndepărtați componente.
- atunci când curățați mașina.
Nu puneți niciun obiect pe pedală deoarece mașina
va funcționa intermitent.

Controlarea vitezei de coasere
Viteza de coasere poate fi modificată de la pedală.
Cu cât apăsați mai tare pedala, cu atât mai repede va
lucra mașina.
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Pârghia piciorușului presor
Pârghia piciorușului presor ridică și coboară piciorușul
presor.
Acesta poate fi ridicat cu circa 0,6 cm deasupra poziției
superioare normale pentru a facilita scoaterea piciorușului presor sau pentru a vă ajuta să plasați un material
gros sub picioruș.
Poziție coborâtă
Poziție superioară normală
Cea mai înaltă poziție

Schimbarea piciorușului presor
		 ATENȚIE:
Comutați întrerupătorul în poziția OPRIT înainte
de a schimba piciorușul. Folosiți întotdeauna piciorușul care corespunde cusăturii alese. Acul se
poate rupe dacă folosiți un picioruș neadecvat.

Pârghia de eliberare a piciorușului presor
Canelură
Știft

•

Pentru scoatere:

Rotiți roata de mână spre dumneavoastră pentru a ridica
bara acului în cea mai înaltă poziție.
Ridicați piciorușul presor.
Împingeți pârghia de eliberare a piciorușului presor pentru a elibera suportul piciorușului presor.

•

Pentru atașare:

Poziționați piciorușul presor astfel încât știftul de pe
picioruș să se alinieze direct sub canelura suportului
pentru piciorușe presoare. Coborâți piciorușul presor.

Atașarea și scoaterea suportului pentru piciorușe presoare
		 ATENȚIE:
Comutați întrerupătorul în poziția OPRIT înainte
de a schimba suportul pentru piciorușe presoare.
Șurub de fixare
Suport pentru piciorușe presoare
Orificiu filetat

•

Pentru scoatere:

Scoateți șurubul de fixare cu șurubelnița, în sens invers
acelor de ceas.

•

Pentru atașare:

Potriviți orificiul din suportul pentru piciorușe presoare
cu orificiul filetat din bara de presare. Potriviți șurubul de
fixare în orificiu. Strângeți șurubul cu șurubelnița, în
sensul acelor de ceas.

9

Schimbarea acului
		 ATENȚIE:
Asigurați-vă întotdeauna că ați comutat întrerupătorul în poziția oprit și ați scos mașina din priză
înainte de a schimba acul.
Ridicați acul răsucind roata de mână spre dvs. și coborâți piciorușul presor.
Comutați întrerupătorul în poziția oprit.
Slăbiți șurubul de prindere a acului rotindu-l în sens
invers acelor de ceas.
Scoateți acul din clema de fixare.
Introduceți un ac nou în clema acului, cu partea
plată a acului spre spate.
Atunci când introduceți acul în clema de fixare a
acului, împingeți-l spre știftul opritor și strângeți
bine șurubul de fixare a acului.

•

Pentru verificarea acului:

Pentru a verifica dacă acul este drept, puneți partea
plată a acului pe o suprafață plată (placa de coasere,
sticlă etc.)Spațiul liber dintre ac și suprafața plată trebuie să fie egal.
Nu utilizați niciodată un ac bont.

Material

Fir

Ac

Batist
Voal
georgette

Materiale fine Tricot

Organza
Crep
Pânză de
cearșaf

Materiale Jerseu
medii
Postav

Mătase #80-100
Bumbac #80-100
Sintetic #80-100

#9/65-11/75

Mătase #50
Bumbac #50-80
Sintetic #50-80

#11/7514/90

Stofă de lână
Doc
Tweed

Materi- Stofă de
ale grele palton
Cuverturi de
pat vătuite
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Mătase #30-50
Bumbac #40-50
Sintetic #40-50

#14/9016/100

Graficul materialelor și acelor
••

Utilizați ace de mărimea 11/75 sau 14/90 pentru
cusături generale.

••

Utilizați fire și ace fine când coaseți materiale
ușoare pentru a nu deteriora materialul.

••

Materialele grele necesită un ac destul de mare
pentru a străpunge materialul fără ca firul din ac
să se destrame.

••

Încercați întotdeauna dimensiunea acului pe o
bucată de rezervă din materialul pe care doriți să
îl coaseți.

••

În general, folosiți același fir și la ac, și la bobină.

REȚINEȚI:
Trei ace nr. 14/90 sunt incluse în setul de ace.
Pentru cele mai bune rezultate, se recomandă să
utilizați ace Organ.

Reglarea suporturilor de papiotă
Suporturile de papiotă țin papiota cu fir pentru a alimenta firul în mașină.
Pentru utilizare, trageți în sus suportul de papiotă.
Împingeți-l în jos pentru depozitare.

REȚINEȚI:
Dacă folosiți un fir care are tendința să se încâlcească în jurul suportului de papiotă, introduceți
firul prin orificiul suportului de papiotă așa cum se
arată în figură. Orificiul trebuie să se afle în fața
papiotei cu fir.
Firul superior
Orificiu
Fir încâlcit

Scoaterea sau introducerea suveicii
Scoateți masa de cusut trăgând-o spre stânga.
Deschideți capacul bobinei.
Capacul bobinei

Ridicați acul răsucind roata de mână spre dvs. Scoateți
suveica ținând-o de zăvor.
Zăvor

Când introduceți suveica, poziționați cornul în adâncitura căii de rulare a cârligului.
Corn

11

Bobinarea
Trageți roata de mână spre exterior.
Trageți firul de pe papiotă.
Treceți firul pe după discul de pretensionare la
bobinare.
Introduceți firul prin orificiul bobinei dinspre interior
spre exterior.
Puneți bobina pe bobinator.
Împingeți-o spre dreapta.
Ținând în mână capătul liber al firului, apăsați
pedala.
Opriți mașina după câteva rotații și tăiați firul
aproape de orificiul din bobină.
Apăsați din nou pedala.
După bobinarea completă, opriți mașina.
Readuceți bobinatorul în poziția inițială deplasând
axul spre stânga și tăiați firul.
Împingeți roata de mână înapoi în poziția inițială.

REȚINEȚI:
Când opriți mașina, împingeți bobinatorul spre
stânga.

Introducerea firului în suveică
Puneți bobina în suveică.
Asigurați-vă că firul se desfășoară în direcția săgeții.

Trageți firul în fanta suveicii.

Trageți firul pe sub arcul de tensionare și prin orificiul de ieșire.
* Desfășurați circa 10 cm de fir de pe bobină.
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Înfilarea mașinii
Ridicați pârghia de debitare a firului în cea mai înaltă
poziție rotind roata de mână spre dvs.
Ridicați piciorușul presor.
Puneți o papiotă pe suportul de papiotă așa cum se
arată în figură, astfel încât firul să vină din spatele papiotei.

Trageți firul prin ghidaj cu ambele mâini.
Ținând de fir lângă papiotă, trageți firul în zona de
tensionare și apoi în jurul suportului arcului.
Trageți ferm firul în sus și prin pârghia de debitare
a firului, de la dreapta spre stânga.
Apoi trageți firul în jos și prin ghidajul firului din
partea de jos a capului de coasere, de la dreapta
spre stânga.
Trageți firul în jos și, pe partea stângă a barei acului, introduceți-l prin ghidaj.
Introduceți firul în urechea acului, din față spre
spate.

Conducătorul de fir al acului
Ridicați acul în cea mai înaltă poziție răsucind roata
de mână spre dvs. Trageți în jos conducătorul de fir
al acului până când se oprește.

Întoarceți conducătorul de fir al acului depărtându-l
de dvs., astfel încât cârligul să iasă prin urechea
acului din spate.
Trageți firul în jurul ghidajului și sub cârlig. Fiți
foarte atenți la vârful acului.
Cârlig

Întoarceți conducătorul de fir al acului spre dvs.
pentru a trage firul prin urechea acului. Eliberați
încet conducătorul de fir al acului ținând capătul
firului cu mâna. O buclă de fir este trasă prin urechea
acului.
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Tragerea firului de pe bobină
Ridicați piciorușul presor și țineți ușor conducătorul
de fir al acului cu mâna stângă.

Cu mâna dreaptă, rotiți ușor roata de mână în sens
invers acelor de ceas până când coboară acul.
Continuați să rotiți roata de mână până când pârghia de debitare a firului este în punctul cel mai
înalt.
Trageți ușor de firul din ac care formează o buclă
din firul de pe bobină.
Trageți 10 cm din ambele fire spre spate și pe sub
piciorușul presor.

Discul de tensionare a firului
•

Tensiunea corectă

Tensiunea firului se reglează în funcție de materialele de
cusut, de straturile de materiale și de metoda de coasere.
Pentru o cusătură în zigzag ideală, firul de pe bobină nu
trebuie să fie vizibil pe fața (deasupra) materialului, iar
firul de pe ac trebuie să fie doar puțin vizibil pe dosul
(dedesubtul) materialului.
Firul din ac (firul superior)
Firul din bobină (firul inferior)
Fața (deasupra) materialului
Spatele (dedesubtul) materialului
Discul de tensionare a firului
Semnul de selectare

•

Firul din ac este prea tensionat

Atunci când firul din bobină (firul inferior) este vizibil pe
fața (deasupra) materialului, reduceți tensiunea firului
din ac trecând discul la un număr mai mic.

•

Firul din ac este prea puțin tensionat

Atunci când firul din ac (firul superior) este vizibil pe
dosul (dedesubtul) materialului, măriți tensiunea firului
din ac trecând discul la un număr mai mare.
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Butonul de selectare a modelului de
cusătură
Răsuciți butonul de selectare a modelului de cusătură
astfel încât simbolul cu modelul de cusătură dorit să se
situeze în dreptul semnului de selectare.
Semnul de selectare

ATENȚIE

Pentru a evita deteriorarea acului sau a materialului, asigurați-vă că acul este ridicat și a ieșit din
material atunci când selectați un model de cusătură.

Butonul de selectare a lungimii cusăturii
Răsuciți butonul de selectare a lungimii cusăturii astfel
încât simbolul cu lungimea dorită a cusăturii să se situeze în dreptul semnului de selectare.
Cu cât mai mare este numărul, cu atât mai mare este
lungimea cusăturii.
Semnul de selectare

+

S

••

Pentru cusătura în zigzag, poziționați discul între
0.5 și 4.

••

Răsuciți butonul în poziția „S” pentru a coase cu
modele de cusături elastice, marcate cu culoare
roșie pe mașină.

••

Dacă modelul de cusătură elastică este neregulat, răsuciți butonul de selectare a lungimii cusătorii spre „–” pentru a comprima cusătura sau
spre „+” pentru a extinde cusătura.

–
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Pârghia pentru coasere înapoi
Dacă mențineți apăsată pârghia pentru coasere înapoi,
mașina va coase în direcție inversă.

Coborârea și ridicarea transportorului
Scoateți masa de cusut trăgând-o spre stânga.
Deschideți capacul bobinei.
Capacul bobinei

Pentru a coborî transportorul, apăsați pârghia în jos
și deplasați-o în direcția indicată de săgeată (a se
vedea figura).

Pentru a ridica transportorul, apăsați pârghia în jos,
deplasați-o în direcția indicată de săgeată (a se
vedea figura) și rotiți roata de mână în sens invers
acelor de ceas.
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OPERAȚIUNI ELEMENTARE DE
COASERE
Cusătura dreaptă

Selectarea cusăturii:
A sau B
Piciorușul presor: Piciorușul zigzag
Tensiunea firului: 2 – 6
Lungimea cusăturii:
1.5 – 4

•

Începerea operațiunii de coasere

Ridicați piciorușul presor și poziționați materialul cu marginea aliniată la o linie de ghidaj de pe placa de coasere.
Coborâți acul în material.
Coborâți piciorușul presor și neteziți firele spre spate.
Apăsați pedala.
Ghidați ușor materialul de-a lungul liniei de ghidaj
lăsând materialul să avanseze singur.

REȚINEȚI:
Trageți firele spre stânga atunci când coaseți cu
piciorușul pentru cusut butoniere într-un pas.
Pentru a întări începutul cusăturii, coaseți mai întâi
câteva puncte înapoi, după care coaseți înainte.

•

Terminarea operațiunii de coasere

Pentru a întări sfârșitul cusăturii, apăsați pârghia pentru
coasere înapoi și coaseți câteva puncte înapoi.
Ridicați piciorușul presor și scoateți materialul. Trageți
firele spre spate când scoateți materialul.
Tăiați firele cu tăietorul

.

Acum firele au lungimea corectă pentru a începe următoarea cusătură.
Tăietor de fir

•

Schimbarea direcției de coasere
		 ATENȚIE:
Țineți degetele la distanță de piciorușul presor
atunci când ghidați materialul. Astfel evitați să vă
loviți sau răniți degetele de șurubul de fixare a
acului.

Opriți mașina și rotiți roata de mână spre dvs. pentru a
coborî acul în material.
Ridicați piciorușul presor.
Rotiți materialul în jurul acului pentru a schimba direcția
de coasere așa cum doriți. Coborâți piciorușul presor și
continuați să coaseți în direcția nouă.
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Liniile de ghidaj
Numerele de pe placa de coasere indică distanța dintre
poziția centrală a acului și linia de ghidaj.
Numerele din față sunt centimetri.
Numerele din spate sunt fracții de inci.
Număr

10 15 20 3/8 4/8 5/8 6/8

Distanță (cm)

1 1.5 2

Distanță (inci)

— — — 3/8 1/2 5/8 3/4

— — — —

Poziția centrală a acului
Linii de ghidaj
Numere

Schimbarea direcției de coasere cu 90
de grade
Pentru a schimba direcția de coasere cu 90 de grade la
1,6 cm de marginea materialului.
Opriți coaserea și coborâți acul răsucind roata de mână
în sens invers acelor de ceas.
Ridicați piciorușul presor și întoarceți materialul pentru a
alinia marginea la ghidajul de 1,6 cm.
Coborâți piciorușul presor și începeți să coaseți în direcția nouă.
Aliniați marginea materialului dinspre dvs. cu ghidajul
pentru unghiul drept din imagine.
Ghidaj pentru unghi drept

CUSĂTURI UTILITARE
Cusături în zigzag

Selectarea cusăturii:
Piciorușul presor:		
Tensiunea firului:		
Lungimea cusăturii:

C
Piciorușul zigzag
2–5
0.5 – 4

Cusătura simplă în zigzag este foarte des folosită pentru
surfilare, coaserea nasturilor etc.
Reglați lungimea cusăturii după necesități.
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Cusătură în zigzag în 3 pași
Selectarea cusăturii:
D
Piciorușul presor: Piciorușul zigzag
Tensiunea firului: 1 – 4
Lungimea cusăturii:
0.5 – 4

Această cusătură se folosește la finisarea marginilor
brute ale materialelor sintetice și altor materiale care au
tendința să se încrețească.
Poziționați materialul lăsând o margine de 1,6 cm.
Tăiați marginea după ce terminați cusătura.
Aveți grijă să nu tăiați cusătura.

Feston elastic
Selectarea cusăturii:
Piciorușul presor:		
Tensiunea firului:		
Lungimea cusăturii:

G
Piciorușul zigzag
1–4
S

Această cusătură este ideală pentru coaserea costumelor de baie și a velurului elastic deoarece oferă elasticitate și rezistență maxime.
Poziționați materialul lăsând o margine de 1,6 cm.
Tăiați marginea după ce terminați cusătura.
Aveți grijă să nu tăiați cusătura.
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Cusătura dreaptă triplă
Selectarea cusăturii:
Piciorușul presor:		
Tensiunea firului:		
Lungimea cusăturii:

A sau B
Piciorușul zigzag
2–6
S

Cusătura se realizează cu doi pași înainte și unul înapoi,
creând o cusătură greu de desfăcut.
Utilizați-o pentru a întări cusăturile de la îmbinarea cracilor de pantaloni sau de la umeri.
Utilizați-o de asemenea, la asamblarea pieselor precum
rucsacurile pentru mai multă rezistență.
Ghidați cu grijă materialul în timpul coaserii deoarece se
mișcă înainte și înapoi.

Cusătură în zigzag triplă
Selectarea cusăturii:
Piciorușul presor:		
Tensiunea firului:		
Lungimea cusăturii:

C
Piciorușul zigzag
2–6
S

Coaseți pe materiale elastice, în zonele în care ați putea
folosi o cusătură în zigzag.
Se folosește și ca o cusătură decorativă.
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Coaserea nasturilor
Selectarea cusăturii:
Piciorușul presor:		
			
Tensiunea firului:		
Lungimea cusăturii:

Transportor:

C
Picioruș pentru
cusut nasturi
3–7
0

Coborât

Coborâți transportorul.

Poziționați nasturele astfel încât orificiile să corespundă cu fanta orizontală de pe piciorușul presor.
Reglați lățimea cusăturii astfel încât să corespundă
cu distanța dintre orificiile nasturelui.
Coborâți piciorușul pentru a ține nasturele în poziție. Verificați dacă acul intră în orificiile nasturelui
răsucind roata de mână.
Coaseți aproximativ zece (10) puncte.
Pentru a întări piciorul nasturelui, tăiați firele lăsând
capete de circa 10,0 cm. Introduceți firul acului în
jos, printr-unul dintre orificiile nasturelui și înfășurați-l în jurul piciorului nasturelui. Aduceți firul acului
pe dosul materialului (partea de dedesubt) și înnodați-l
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Butonieră în patru pași
Selectarea cusăturii:
Piciorușul presor:		
			
			
Tensiunea firului:		
Lungimea cusăturii:

Picioruș
pentru
cusut butoniere
într-un pas
1–5

Coaseți o butonieră de probă pe un material care se
potrivește cu materialul, căptușeala și cusăturile articolului de îmbrăcăminte pe care doriți să-l fabricați.
Puneți nasturele pe mostra de material și marcați materialul deasupra și dedesubt pentru a determina poziția
butonierei.
Folosiți căptușeală pentru materialele elastice.

(A)

(C)
(B)

Marcați cu grijă lungimea butonierei pe material.
Puneți materialul sub picioruș, cu semnele butonierei spre dvs.
Deplasați elementul glisant (A) spre dvs. până
când marcajul superior (C) de pe elementul glisant
se aliniază cu marcajul poziției de început (B).
Aliniați marcajele de pe picioruș cu marcajul superior de pe material.

REȚINEȚI:
Scara elementului glisant este în centimetri.

Puneți butonul de selectare a modelului de cusătură
în poziția „
”.
Coaseți înainte până când ajungeți la marcajul din
față al butonierei.
Terminați coaserea cu un punct spre stânga.
Puneți butonul de selectare a modelului de cusătură în poziția „
” și coaseți cinci puncte. Terminați coaserea cu un punct spre dreapta.
Puneți butonul de selectare a modelului de cusătură în poziția „ ”.
Coaseți până când ajungeți la marcajul din spate al
butonierei.Terminați coaserea cu un punct spre
dreapta.
Puneți butonul de selectare a modelului de cusătură în poziția „
”.
Coaseți mai multe puncte de tighel pentru întărire
și scoateți acul din material.
Alegeți de la butonul de selectare a modelului de o
cusătură dreaptă cu lungimea „0”.
Coaseți mai multe puncte de întărire.
Puneți un ac cu gămălie la ambele capete ale butonierei chiar înaintea tighelului de întărire pentru a
evita tăierea tighelului. Tăiați deschizătura butonierei cu cuțitul de descusut.
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Aplicarea fermoarului
Selectarea cusăturii:
A
Piciorușul presor:		
Piciorușul pentru
			 cusut
fermoar
			normal
Tensiunea firului:		
3–6
Lungimea cusăturii:
2

Fixați fermoarul cu ace cu gămălie sau însăilați banda
fermoarului pe material și puneți-l sub picioruș.
Trageți firele spre spate și coborâți piciorușul.
Pentru a coase partea din stânga a fermoarului, ghidați
dinții fermoarului de-a lungul marginii piciorușului și coaseți împreună materialul și banda fermoarului.
Întoarceți materialul și coaseți cealaltă parte a fermoarului în același fel.

Tiv ascuns
Selectarea cusăturii:
E sau F
Piciorușul presor:		
Picioruș
			ascuns
Tensiunea firului:		
1–3
Lungimea cusăturii:
1–3

[A]

[B]

tiv

Pe materiale grele cu tendință de încrețire, trebuie
mai întâi să surfilați marginea. Apoi îndoiți tivul ca
în imagine, lăsând vizibilă o margine de 0,7 cm.
Dosul materialului
0,7 cm
[A] Materiale grele
[B] Materiale fine sau medii
Poziționați materialul astfel încât acul în poziția
extremă spre stânga să pătrundă doar în marginea
îndoiturii.
Rotiți șurubul ghidajului pentru a regla alinierea
ghidajului la marginea îndoită.
Coaseți de-al lungul marginii îndoite ghidând materialul astfel încât acul să prindă marginea îndoită.
Șurubul ghidajul
Ghidaj
Margine îndoită
După ce terminați de tivit, presați împreună ambele
părți ale tivului terminat. Pe partea de deasupra a
materialului trebuie să se vadă doar tivul ascuns.
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CUSĂTURI DECORATIVE
Cusături de tivire (feston)
Selectarea cusăturii:
Piciorușul presor:		
Tensiunea firului:		
Lungimea cusăturii:

G
Piciorușul zigzag
2–6
1.5 – 3

Folosiți un material ușor, precum tricotul. Îndoiți materialul și coaseți pe diagonală. Se poate să fie necesar să
creșteți ușor tensiunea firului acului. Lăsați acul să
atingă doar ușor marginea îndoită a materialului la cusăturile în zigzag.
Pentru cusăturile de tivire, distanța între rânduri trebuie
să fie de cel puțin 1,5 cm. Cusătura de tivire se poate
realiza în orice direcție pe materialele tricotate sau pe
materialele cu textură fină și netedă.

Cusătură de încrețire
Selectarea cusăturii:
Piciorușul presor:		
Tensiunea firului:		
Lungimea cusăturii:

D
Piciorușul zigzag
1–4
S

Reglați lungimea cusăturii la „4”, și coaseți linii de cusătură dreaptă la distanța de 1 cm în zona pe care doriți să
o încrețiți.
Înnodați firele de pe una din margini. Trageți firele bobinei și aranjați încrețiturile uniform.
Fixați firele la celălalt capăt.
Coaseți cusătura decorativă între cusăturile de fixare a
încrețiturilor.
Desfaceți cusăturile de fixare a încrețiturilor.
1 cm

REȚINEȚI:
Puteți obține un efect similar dacă folosiți un fir
elastic pe bobină. Înfășurați cu mâna firul elastic
pe bobină. Folosiți o cusătură dreaptă.
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Broderie aplicată
Selectarea cusăturii:
Piciorușul presor:		
Tensiunea firului:		
Lungimea cusăturii:

C
Piciorușul zigzag
1–4
0.5 − 1

Însăilați (sau folosiți material de asamblat cu fierul de
călcat) pe material modelul de broderie.
Coaseți modelul, asigurându-vă că acul coase de-a
lungul marginii exterioare a modelului.
La coaserea colțurilor, coborâți acul în material.
Ridicați piciorușul presor și rotiți materialul spre dreapta
sau spre stânga.

Modele de cusătură elastică
Selectarea cusăturii:
Piciorușul presor:		
Tensiunea firului:		
Lungimea cusăturii:

A–G
Piciorușul zigzag
1–4
S

Trebuie să reglați echilibrul dacă tipul materialului nu
permite antrenarea uniformă a materialului înainte și
înapoi. Pentru aceasta, rotiți butonul de selectare a lungimii cusăturii astfel:
Dacă punctele sunt apropiate, rotiți butonul spre „+”.
Dacă punctele sunt distanțate, rotiți butonul spre „–”.
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ÎNGRIJIREA MAȘINII
Curățarea suveicii și a compartimentului apucătorului suveicii
		 AVERTISMENT:
Opriți întotdeauna mașina de la întrerupător și/sau
scoateți-o din priză înainte de a demonta sau
curăța mașina.
Mașina trebuie să fie demontată doar așa cum se
descrie în această secțiune.		

ATENȚIE:

Nu țineți mașina într-un spațiu cu umiditate mare,
lângă un radiator sau expusă la lumina directă a
soarelui.

Scoaterea unității apucătorului suveicii
Ridicați acul în cea mai înaltă poziție și deschideți capacul bobinei.
Deschideți zăvorul articulat al suveicii și scoateți-o din
mașină.
Deschideți elementele de fixare a inelului apucătorului și
scoateți inelul apucătorului.
Scoateți apucătorul.
* Curățați compartimentul apucătorului cu o perie și cu
o cârpă moale și uscată.
Suveică
Element de fixare a inelului apucătorului
Inelul apucătorului
Apucător
Compartimentul apucătorului

Montarea unității apucătorului suveicii
Țineți apucătorul de vârful central și potriviți-l cu grijă în
compartimentul apucătorului, formând un cerc perfect
cu elementul de antrenare a apucătorului. Fixați inelul
apucătorului asigurându-vă că vârful inferior intră în
crestătură. Blocați inelul apucătorului rotind elementele
de fixare înapoi în poziție. Introduceți suveica.
Vârf
Crestătură
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Lubrifierea
AVERTISMENT:
•• Opriți întotdeauna mașina de la întrerupător și/
sau scoateți-o din priză înainte de a lubrifia unitatea apucătorului.
•• Scoateți unitatea apucătorului așa cum se arată
mai sus.
•• Dacă utilizați mașina momentan, lubrifiați-o doar
la următoarea utilizare.
•• Folosiți doar lubrifianți de calitate, adecvați pentru
mașini de cusut.
•• Este suficient să aplicați 1-2 picături de lubrifiant.
•• Îndepărtați lubrifiantul în exces de pe placa de
coasere pentru a evita să pătrundă în material.

•

Lubrifierea compartimentului apucătorului

Deschideți capacul apucătorului.
Scoateți inelul apucătorului și apucătorul. Curățați zona
cârligului cu o perie și cu o cârpă moale și uscată.
Lubrifiați locul indicat.
Capacul apucătorului
Inelul apucătorului
Apucător

Curățarea transportorului
ATENȚIE:
Opriți întotdeauna mașina de la întrerupător și/sau
scoateți-o din priză înainte de a curăța transportorul.
Scoateți acul și piciorușul presor.
Scoateți șuruburile de fixare a plăcii de coasere și scoateți placa de coasere.
Șuruburi de fixare
Cu ajutorul unei perii, scoateți praful și scamele din
transportor.
Puneți la loc placa de coasere.
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DEPANARE
Stare

Cauză

Remediu

Firul acului se rupe.

1. Firul acului nu este înfilat corect.

Pagina 13

2. Firul acului este prea tensionat.

Pagina 14

3. Acul este îndoit sau bont.

Pagina 10

4. Acul nu este introdus corect.

Pagina 10

5. Firul acului și firul bobinei nu sunt poziționate corect sub Pagina 14
piciorușul presor la începutul coaserii.
Pagina 17 Pagina 10
6. Materialul nu este tras spre spate la terminarea coaserii.
7. Firul este fie prea gros, fie prea subțire pentru ac.
Firul bobinei se rupe.

Acul se rupe.

Puncte omise.

1. Firul bobinei nu este înfilat corect în suveică și în apucător. Pagina 12
2. S-au adunat scame în zona apucătorului.

Pagina 26

3. Bobina este deteriorată și nu se învârte corect.

Înlocuiți bobina.

1. Acul nu este introdus corect.

Pagina 10

2. Acul este îndoit sau bont.

Pagina 10

3. Șurubul de fixare a acului este slăbit.

Pagina 10

4. Firul acului este prea tensionat.

Pagina 14

5. Materialul nu este tras spre spate la terminarea coaserii.

Pagina 17

6. Acul este prea fin pentru materialul cusut.

Pagina 10

1. Acul nu este introdus corect.

Pagina 10

2. Acul este îndoit sau bont.

Pagina 10

3. Acul și/sau firele nu sunt adecvate pentru cusătură.

Pagina 10

4. Nu s-a folosit acul cu capăt albastru pentru cusături elastice, Pagina 10
pe materiale foarte fine și pe materiale sintetice.
Pagina 13
5. Firul acului nu este înfilat corect.
Schimbați acul.
6. Nu s-a folosit acul adecvat.

1. Firul acului este prea tensionat.

Pagina 14

2. Firul acului nu este înfilat corect.

Pagina 13

3. Acul este prea greu pentru materialul cusut.

Pagina 10

4. Lungimea cusăturii este prea mare pentru material.

Reduceți
cusăturii.

Materialul nu avansează uniform.

1. S-au acumulat scame pe transportor.

Pagina 26

2. Cusătura este prea măruntă.

Creșteți lungimea cusăturii.

Mașina nu funcționează.

1. Mașina nu este băgată în priză.

Pagina 8

2. Firul s-a încurcat în compartimentul apucătorului.

Pagina 26

Cusătura se încrețește

3. Pârghia nu este apăsată. Roata de mână este trasă în Pagina 12
afară.
Funcționare zgomotoasă
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1. Firul s-a încurcat în compartimentul apucătorului.

Pagina 26

2. S-au acumulat scame în apucător sau în compartimentul Pagina 26
apucătorului.

lungimea

Picioruș zigzag
Picioruș zigzag

Picioruș zigzag
Picioruș zigzag
Picioruș zigzag
Picioruș zigzag
Picioruș zigzag

Cusătură în zigzag

Cusătură în zigzag
în 3 pași

Tiv elastic

Tiv ascuns

Cusături de tivire

Cusătură dreaptă
triplă

Cusătură dreaptă
triplă Poziția din
stânga a acului

Cusătură în zigzag
triplă

Cusătură „fagure
de miere”

Cusătură florentină

Feston întărit

Feston elastic

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Picioruș zigzag

Picioruș zigzag

Picioruș zigzag

Tiv ascuns

Tiv ascuns

1.5 - 4.0

Cusătură dreaptă
Poziția din stânga a Picioruș zigzag
acului

B

S

S

S

S

S

S

S

1.5 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

0.5 - 4.0

0.5 - 4.0

1.5 - 4.0

Picioruș zigzag

Picioruș pentru cusut
butoniere într-un pas

Butonieră în patru
pași

Lungimea
cusăturii

Cusătură dreaptă

Picioruș presor

Cusătură

A

Model de cusătură

1-4

1-4

1-4

1-4

2-6

2-6

2-6

2-6

3-5

1-3

1-4

2-5

2-6

2-6

1-5

Tensiunea
firului

Asamblarea și surfilarea simultană a materialelor elastice.

Asamblarea și surfilarea simultană a materialelor elastice și
decorarea articolelor de îmbrăcăminte, articolelor textile casnice și
articolelor de artizanat.

Cusătură elastică decorativă. Pentru decorarea materialelor
tricotate sau țesute. Ideală pentru matlasare creativă.

Cusătură elastică, decorativă, pentru cusături decorative pe
materiale flexibile și pentru coaserea pe șnur și benzi elastice.

Cusătură elastică pentru capete de tiv decorative și matlasare.

Pentru cusături rezistente pe materiale rigide, tivuri vizibile și
cusături vizibile.

Pentru cusături rezistente pe materiale rigide, tivuri vizibile și
cusături vizibile.

Surfilarea tricotajelor duble precum tricot, jerseu sau alte materiale
ușoare la margini pentru a crea margini festonate. Înfrumusețarea
oricărui articol cusut.

Pentru fixare cu tiv invizibil pe materiale țesute.

Pentru fixare cu tiv invizibil, cu surfilare simultană a marginii pe
materiale elastice.

Surfilarea și întărirea marginilor materialelor, coaserea pe benzi
elastice, cusături decorative, repararea rupturilor și peticire.

Surfilarea marginilor, coaserea benzilor, broderie aplicată,
coaserea nasturilor și fixarea inserțiilor din dantelă. Reduceți
lungimea cusăturii la circa 0,5 mm pentru broderii aplicate.

Asamblare și coasere pe față. Pentru coaserea pe față la margini
și coaserea fermoarelor.

Asamblare și coasere pe față. Se poate folosi și pentru însăilare.
Lungimea cusăturii de circa2,5 mm este ideală pentru cusături
normale; pentru însăilare sau cusături pe materiale mai rigide,
precum denim.

Butonieră obișnuită.

Descriere

MODELE DE CUSĂTURI

Prezentare generală
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