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S-7100A        MANUAL DE UTILIZARE 
 

Vă rugăm să citiți acest manual înaintea utilizării mașinii. 
Vă rugăm păstrați acest manual într-un loc cu acces facil, pentru referință rapidă. 

 
MAȘINĂ DE CUSUT INDUSTRIALĂ CU 1 SINGUR AC, MOTOR ÎNCORPORAT CU 
COMANDĂ DIRECTĂ (DIRECT DRIVE) ȘI TĂIETOR AUTOMAT DE FIR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea unei mașini de cusut BROTHER. Înainte 
de a utiliza noua dvs. mașină, citiți instrucțiunile de siguranță și explicațiile oferite în 
manualul de utilizare. 
 
În cazul mașinilor de cusut industriale, este normal să lucrați în timp ce sunteți poziționat 
direct în fața pieselor mobile, precum acul și întinzătorul de fir și, în consecință, există 
întotdeauna un pericol de rănire care poate fi cauzat de aceste piese. Respectați 
instrucțiunile personalul de instruire și instructori cu privire la funcționarea sigură și 
corectă înainte de a folosi mașina, astfel încât să cunoașteți modul corect de utilizare a 
acesteia. 
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANTĂ 
 
[1] Indicații de siguranță și semnificațiile acestora 
 
Acest manual de utilizare și indicațiile și simbolurile utilizate pe mașina în sine sunt 
furnizate pentru a asigura funcționarea în siguranță a acesteia și pentru a preveni 
accidentele și rănirile pentru Dvs. sau alte persoane. 
Semnificațiile acestor indicații și simboluri sunt prezentate mai jos. 
 
Indicații 

 PERICOL 
Instrucțiunile care urmează acestui cuvânt indică situații în 
care nerespectarea instrucțiunilor va conduce la deces sau 
vătămare gravă. 

 AVERTISMENT 
Instrucțiunile care urmează acestui cuvânt indică situații în 
care nerespectarea instrucțiunilor poate conduce la deces sau 
vătămare gravă. 

 ATENȚIE 
Instrucțiunile care urmează acestui cuvânt indică situații în 
care nerespectarea instrucțiunilor poate conduce la vătămări 
minore sau moderate. 

 
 
 
Simboluri 

 
Acest simbol indică un aspect care necesită atenție din partea dumneavoastră. Imaginea 
din interiorul triunghiului indică natura atenției care trebuie avută. 
(De exemplu, simbolul din stânga înseamnă „feriți-vă de rănire”.) 
 

 
Acest simbol indică ceva ce nu trebuie să efectuați. 
 

 
Acest simbol indică ceva ce trebuie să efectuați. Imaginea din interiorul cercului indică 
natura lucrului care trebuie efectuat. 
(De exemplu, simbolul din stânga înseamnă „trebuie să realizați legarea la pământ -  
împământarea”.) 
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[2] Note privind siguranța 

PERICOL 

 
Așteptați cel puțin 5 minute după oprirea comutatorului de alimentare și deconectarea 
cablului de alimentare de la priza electrică înainte de a deschide capacul cutiei de control. 
Atingerea zonelor în care sunt prezente tensiuni mari poate cauza vătămare gravă. 
 

AVERTISMENT 

 
Nu lăsați lichide să pătrundă în această mașină de cusut, altfel se poate produce incendiu, 
electrocutare sau probleme de funcționare. 
 

 
Dacă vreun lichid pătrunde în mașina de cusut (capul mașinii sau cutia de control), opriți 
imediat alimentarea și deconectați ștecherul de la priza electrică, iar apoi contactați 
distribuitorul sau un tehnician calificat. 
 

ATENȚIE 
Cerințe legate de mediul înconjurător 

 

 
Utilizați mașina de cusut într-o zonă lipsită de surse de zgomot electric puternic, cum ar 
fi zgomotul liniei electrice sau zgomotul electric static. 
Sursele de zgomot electric puternic pot cauza probleme cu funcționarea corectă. 
 

 
Eventualele fluctuații ale tensiunii de alimentare trebuie să se încadreze în ± 10% din 
tensiunea nominală a mașinii. Fluctuațiile de tensiune mai mari decât acestea pot cauza 
probleme în funcționarea corectă. 
 

 
Capacitatea sursei de alimentare trebuie să fie mai mare decât cerințele pentru consumul 
de putere al mașinii de cusut.  
Capacitatea insuficientă de alimentare poate provoca probleme în funcționarea corectă. 
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În timpul utilizării, temperatura ambientală trebuie să se încadreze între 5°C și 35°C. 
Temperaturile mai mici sau mai mari decât acestea pot cauza probleme în funcționarea 
corectă. 
 

 
În timpul utilizării, umiditatea relativă trebuie să se încadreze între 45% și 85% și nu 
trebuie să apară formarea de rouă în cazul niciunui dispozitiv. 
Mediile excesiv de uscate sau umede și formarea de rouă pot cauza probleme în 
funcționarea corectă. 
 

 
În cazul unei furtuni electrice, opriți alimentarea și deconectați cablul de alimentare de la 
priză. Fenomenele atmosferice cu descărcări electrice pot cauza probleme în 
funcționarea corectă. 
 

Instalare 
 

 
Instalarea mașinii trebuie efectuată doar de către un tehnician calificat. 
 

 
Contactați distribuitorul Brother sau un electrician autorizat pentru orice lucrare electrică 
care ar putea fi necesară. 
 

 
Mașina de cusut cântărește aproximativ 32 kg. Instalarea trebuie efectuată de două sau 
mai multe persoane. 
 

 
Nu conectați cablul de alimentare până la finalizarea instalării. Mașina poate funcționa 
dacă pedala este apăsată din greșeală, ceea ce ar putea conduce la vătămare. 
 

 
Opriți întrerupătorul general înainte de a introduce sau scoate ștecherul, în caz contrar ar 
putea rezulta deteriorarea cutiei de control. 
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Asigurați-vă că realizați împământarea. În cazul în care legarea la pământ nu este sigură, 
aveți un risc ridicat de electrocutare și pot surveni probleme în funcționarea corectă. 
 

 
Când fixați cablurile, nu le îndoiți excesiv și nu le fixați prea strâns cu capse, altfel există 
pericolul de incendiu și electrocutare. 
 

 
În cazul în care se utilizează o masă de lucru cu roți, acestea ar trebui să fie asigurate 
astfel încât să nu se poată deplasa. 
 

 
Fixați masa pentru a nu se mișca atunci când înclinați înapoi capul mașinii. Dacă masa 
se mișcă, aceasta vă poate strivi picioarele sau răni în alt fel. 
 

 
Utilizați ambele mâini pentru a ține capul mașinii atunci când îl înclinați sau îl întoarceți în 
poziția inițială. Dacă se folosește o singură mână, greutatea capului mașinii poate 
determina alunecarea mâinii și prinderea acesteia. 
 

 
Aveți grijă să purtați ochelari și mănuși de protecție atunci când manipulați uleiul și 
grăsimea de lubrifiere, astfel încât acestea să nu ajungă în ochi sau pe piele, altfel se 
poate produce inflamație. În plus, nu ingerați ulei și grăsime în niciun caz, deoarece poate 
provoca vărsături și diaree. 
Nu păstrați uleiul la îndemâna copiilor. 
 
 

ATENȚIE 
 

Cusutul 
 

 
Această mașină de cusut ar trebui să fie utilizată doar de operatorii care au beneficiat în 
prealabil instruirea necesară pentru utilizarea în condiții de siguranță. 
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Mașina de cusut nu trebuie utilizată pentru alte aplicații decât cele de cusut. 
 

 
Asigurați-vă că purtați ochelari de protecție atunci când utilizați mașina.  
Dacă ochelarii de protecție nu sunt purtați, există pericolul ca în cazul în care un ac se 
rupe, părți ale acului să vă intre în ochi și să rezulte rănirea. 
 

 
Opriți întrerupătorul de alimentare la următoarele situații.  
Mașina poate funcționa dacă pedala este apăsată, ceea ce ar putea conduce la vătămări. 
● Când introduceți firul în ac 

● Când înlocuiți bobina și acul 

● Când nu folosiți mașina și când o lăsați nesupravegheată 

 

 
În cazul în care se utilizează o masă de lucru care are roți, acestea ar trebui să fie 
asigurate astfel încât să nu se poată deplasa. 
 

 
Atașați toate dispozitivele de siguranță înainte de a utiliza mașina de cusut. Dacă 
echipamentul este utilizat fără ca aceste dispozitive să fie atașate, se poate produce 
rănirea. 
 

 
Nu atingeți niciuna dintre piesele în mișcare și nu apăsați niciun obiect asupra mașinii în 
timp ce coaseți, deoarece acest lucru poate conduce la vătămări personale sau 
deteriorarea mașinii. 
 

 
Fixați masa pentru a nu se mișca atunci când înclinați înapoi capul mașinii. Dacă masa 
se mișcă, aceasta vă poate strivi picioarele sau poate provoca alte răni. 
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Utilizați ambele mâini pentru a ține capul mașinii atunci când îl înclinați sau îl întoarceți în 
poziția inițială. Dacă se folosește o singură mână, greutatea capului mașinii poate 
determina alunecarea și prinderea mâinii. 
 

 
Dacă apare o eroare în funcționarea mașinii sau dacă sunt observate zgomote sau 
mirosuri anormale, opriți imediat de la întrerupătorul general. Apoi contactați cel mai 
apropiat distribuitor Brother sau un tehnician calificat. 
 

 
Dacă mașina dezvoltă o problemă, contactați cel mai apropiat distribuitor Brother sau un 
tehnician calificat. 
 

Curățarea 
 

 
Opriți de la întrerupătorul de alimentare înainte de a efectua curățarea. Mașina poate 
funcționa dacă pedala este apăsată din greșeală, ceea ce ar putea duce la vătămări. 
 

 
Fixați masa pentru a nu se mișca atunci când înclinați înapoi capul mașinii. Dacă masa 
se mișcă, aceasta vă poate strivi picioarele sau poate provoca alte răni. 
 

 
Utilizați ambele mâini pentru a ține capul mașinii atunci când îl înclinați sau îl întoarceți în 
poziția inițială. Dacă se folosește o singură mână, greutatea capului mașinii poate 
determina alunecarea și prinderea mâinii. 
 

 
Aveți grijă să purtați ochelari și mănuși de protecție atunci când manipulați uleiul și 
grăsimea de lubrifiere, astfel încât acestea să nu ajungă în ochi sau pe piele, altfel poate 
rezulta inflamația. 
În plus, nu ingerați ulei și grăsime în niciun caz, deoarece pot provoca vărsături și diaree. 
Nu păstrați uleiul la îndemâna copiilor. 
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Întreținerea și inspecția 

 
Întreținerea și inspecția mașinii de cusut trebuie efectuată doar de către un tehnician 
calificat. 
 

 
Cereți distribuitorului dvs. Brother sau unul electrician autorizat să efectueze orice lucrare 
de întreținere și inspecție a sistemului electric. 
 

 
Opriți de la întrerupătorul general și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică 
în următoarele situații, altfel mașina poate funcționa dacă pedala este apăsată accidental, 
ceea ce ar putea duce la vătămări. 
● Când efectuați inspecția, reglarea și întreținerea 

● Când înlocuiți piese consumabile, cum ar fi cârligul rotativ și cuțitul 

 

 
Asigurați-vă întotdeauna că opriți de la întrerupătorul general și apoi așteptați un minut 
înainte de a deschide capacul motorului. Dacă atingeți suprafața motorului, acesta poate 
provoca arsuri. 
 

 
Dacă întrerupătorul de alimentare trebuie să fie lăsat pornit atunci când efectuați un 
anumit reglaj, fiți extrem de atenți să respectați toate măsurile de siguranță. 
 

 
Fixați masa pentru a nu se mișca atunci când înclinați înapoi capul mașinii. Dacă masa 
se mișcă, aceasta vă poate strivi picioarele sau poate provoca alte răni. 

 
Utilizați ambele mâini pentru a ține capul mașinii atunci când îl înclinați sau întoarceți în 
poziția inițială. Dacă se folosește o singură mână, greutatea capului mașinii poate 
determina alunecarea mâinii și prinderea acesteia. 
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Când înlocuiți piese și instalați accesorii opționale, asigurați-vă că utilizați numai piese 
originale Brother.  
Compania Brother nu este responsabilă pentru accidente sau probleme care rezultă din 
utilizarea de piese neoriginale. 
 

 
Dacă au fost îndepărtate dispozitivele de siguranță, asigurați-vă că le reinstalați în 
pozițiile inițiale și le verificați că funcționează corect înainte de a utiliza mașina. 
 

 
Pentru a preveni accidentele și problemele, nu modificați de unul singur mașina. 
Compania Brother nu este responsabilă pentru accidentele sau problemele care rezultă 
din modificările aduse mașinii. 
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[3] Etichete de avertizare 
 
Următoarele etichete de avertizare apar pe mașina de cusut. 
Vă rugăm să respectați instrucțiunile de pe etichete în orice moment când folosiți mașina. 
Dacă etichetele au fost eliminate sau sunt dificil de citit, vă rugăm să contactați cel mai 
apropiat distribuitor Brother. 
 
1 

 
 
PERICOL! Tensiunea periculoasă poate cauza rănire. Opriți de la întrerupătorul general 
și așteptați 4 minute înaintea deschiderii capacului. 
 
2 

 
Atingerea zonelor în care sunt prezente tensiuni mari poate cauza vătămări grave. Opriți 
alimentarea înainte de a deschide capacul. 
 
3 

 
ATENȚIE 
Piesele mobile pot cauza rănire. 
 
 
Operați cu dispozitivele  
de siguranță instalate*. 
 
 
 
Opriți alimentarea înaintea efectuării operațiilor 
precum introducerea firului în ac, înlocuirea acului, 
bobinei, cuțitelor sau cârligului, curățare și reglare. 
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* Dispozitivele de siguranță: 
(A) Protecția degetului (C) Capacul motorului 
(B) Capac întinzător de fir 
 
4 

 
Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile când întoarceți capul mașinii în poziția inițială după 
ce a fost înclinat. 
 
5 

 
Aveți grijă să evitați rănirea cauzată de întinzătorul de fir mobil. 
 
6 

 
 
Afișaj de avertizare temperatură ridicată 
 
7 

 
Asigurați împământarea. În cazul în care împământarea nu este adecvată, aveți un risc 
ridicat de electrocutare gravă și pot apărea de-asemenea probleme în funcționarea 
corectă. 
 
8 

 
Direcția de operare 
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9 

 
Ulei lubrifiant pentru mașini 
ATENȚIE 
Uleiul de lubrifiere poate cauza inflamații ale ochilor și pielii. 
Purtați ochelari și mănuși de protecție. 
Înghițirea uleiului poate cauza diaree și vomă. Nu înghițiți. 
 
Păstrați ferit de copii. 
PRIMUL AJUTOR 
Contactul cu ochii: 
- Clătiți cu apă rece din abundență. 
- Solicitați asistență medicală. 
Contactul cu pielea: 
- Spălați cu apă și săpun. 
În cazul în care este înghițit: 
- Solicitați imediat asistență medicală. 
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1. SPECIFICAȚIILE MAȘINII 
 
● S-7100A 

 

 3 4 

Inversare rapidă ○ ○ 

Ștergător fir  ○ 

 

 3 3A 4 

Utilizare Pentru materiale cu 
greutate ușoară sau 
medie 

Pentru materiale de 
greutate medie 

Pentru materiale de 
greutate ridicată 

Viteza maximă de 
cusut 

5000 cusături/min 4000 cusături/min 

Viteza de cusut la 
momentul livrării 

4000 cusături/min 

Viteza de coasere 
înapoi de start și 
constantă 

220-3000 cusături/min 

Viteză coasere 
înapoi de final 

1800 cusături/min 

Lungime maximă 
cusătură 

4.2 m 5 mm 

Înălțime 
presor 

Manetă 
ridicare 

6 mm 

Ridicător 
genunchi 

13 mm 

Înălțime gheară de 
înaintare 

0.8 mm 1.0 mm 1.2 mm 

Ac (DB x 1, DP x 5) #11 - #18 #19 - #22 

Motor Servomotor AC (4 poli, 450 W) 

Circuit de control Microprocesor 
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2. INSTALAREA 
 

ATENȚIE 
 

 
Instalarea mașinii trebuie efectuată numai de către un tehnician calificat. 
 

 
Contactați distribuitorul Brother sau un electrician calificat pentru orice lucrare electrică 
care ar putea fi necesară. 
 

 
Mașina de cusut cântărește aproximativ 32 kg (70lb). Instalarea trebuie efectuată de două 
sau mai multe persoane. 
 

 
Nu conectați cablul de alimentare până la finalizarea instalării. Mașina poate porni dacă 
pedala este apăsată din greșeală, ceea ce ar putea duce la rănire. 
 

 
Fixați masa pentru a nu se mișca atunci când înclinați înapoi capul mașinii. Dacă masa 
se mișcă, aceasta vă poate strivi picioarele sau poate provoca alte răni. 
 

 
Utilizați ambele mâini pentru a ține capul mașinii atunci când îl înclinați sau întoarceți în 
poziția inițială. Dacă se folosește o singură mână, greutatea capului mașinii poate cauza 
alunecarea și prinderea mâinii. 
 
Despre locația de instalare a mașinii 
● Nu instalați această mașină de cusut în apropierea altor 

echipamente, cum ar fi televizoare, aparate radio sau 
telefoane fără fir, deoarece aceste echipamente pot fi 
afectate de interferențele electronice generate de mașina 
de cusut. 
● Mașina de cusut trebuie conectată direct la o priză de 

curent alternativ. Dacă se folosesc prelungitoare, pot 
apărea probleme de funcționare. 
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Transportul mașinii 
● Mașina de cusut trebuie să fie purtată de braț și 

capacul motorului de două persoane, după cum se 
arată în ilustrație.  
* Nu țineți de altă parte decât capacul motorului. Dacă 
acest lucru nu este respectat, se poate provoca 
deteriorarea mașinii de cusut. 
 
 
 
Înclinarea înapoi a capului mașinii 

・ Țineți secțiunea (A) cu piciorul astfel încât masa să nu 

se miște, apoi împingeți brațul cu ambele mâini pentru a 
înclina înapoi capul mașinii. 
 
 
 
 
Revenirea capului mașinii în poziție verticală 
1. Îndepărtați toate instrumentele, etc., care pot fi în 
apropierea găurilor mesei. 
2. În timp ce țineți placa frontală cu mâna stângă, 
readuceți ușor capul mașinii în poziție verticală cu mâna 
dreaptă.  
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2-1. Diagrama de procesare a mesei 
● Topul mesei trebuie să aibă o grosime de 40 mm și ar trebui să fie suficient de rezistent 

pentru a susține greutatea și suporta vibrația mașinii de cusut. 
● Realizați găuri după cum este indicat în ilustrația de mai jos. 

 

 
 
2-2. Instalare 

1. Cutie de control + Vas ulei 
(1) Cutie de control 
(2) Șuruburi [4 buc] 
(3) Piulițe [4 buc] 
(4) Șaibe elastice [4 buc] 
(5) Șaibe [4 buc] 
 
2. Tija de conectare 
(6) Tija de conectare 
(7) Piuliță 
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3. Saboți din cauciuc 
(1) Saboți din cauciuc [2 buc] 
(2) Cuie [4 buc] 
(3) Saboți cap (stânga) [2 buc] 
(4) Saboți cap (dreapta) [2 buc] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. Capul mașinii 
(1) Balamale [2 buc] 
(2) Capul mașinii 
(3) Suportul capului 
 
NOTĂ: 
● Legați cablurile între ele și treceți-le prin 

orificiul de cablu. 
● Fixați bine suportul de cap (3) în orificiul 

mesei. Dacă suportul de cap (3) nu este 
împins atât cât se poate, capul mașinii nu 
va fi suficient de stabil atunci când este 
înclinat înapoi. 
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5. Placa de ridicare a genunchiului 
<Reglarea ridicătorului de genunchi> 
1. Rotiți scripetele mașinii, astfel încât 
gheara de înaintare să se afle sub partea 
superioară a plăcii acului. 
2. Coborâți piciorul presor (1) cu ajutorul 
manetei de ridicare (2). 
 
 

 
3. Desfaceți piulița (3). 
4. Rotiți șurubul (5) pentru a regla astfel 
încât cantitatea de joc în ridicătorul de 
genunchi să fie de aproximativ 2 mm 
atunci când placa de ridicare a 
genunchiului (4) este apăsată ușor. 
5. Strângeți bine piulița (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Desfaceți piulița (6). 
7. Rotiți șurubul de reglare (8) pentru a 
regla astfel încât piciorul presor (7) să se 
afle în poziția dorită la o distanță de 13 mm 
de placa acului atunci când placa 
ridicătorului de genunchi este apăsată 
complet. 
8. După finalizarea reglării, strângeți bine 
piulița (6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



22 
 

2-3. Lubrifierea 

ATENȚIE 
 

Nu conectați cablul de alimentare până când lubrifierea nu a fost finalizată, altfel 
mașina poate porni în cazul în care pedala este apăsată din greșeală, ceea ce ar 

putea duce la vătămare. 
 

Aveți grijă să purtați ochelari și mănuși de protecție atunci când manipulați uleiul 
lubrifiant, astfel încât acesta să nu ajungă în ochi sau pe piele. Dacă nu se acordă 

atenție, poate rezulta inflamația. În plus, nu beți uleiul lubrifiant. Poate cauza diaree sau 
vărsături. 
Nu păstrați uleiul la îndemâna copiilor. 

 
Când tăiați duza rezervorului de ulei, țineți bine baza duzei. 
Dacă țineți de capătul duzei, foarfeca poate cauza rănire. 

 
Mașina de cusut trebuie să fie întotdeauna lubrifiată, 
iar alimentarea cu ulei să fie reînnoită înainte de a fi 
utilizată pentru prima dată, precum și după perioade 
lungi de neutilizare. 
1. Țineți baza duzei rezervorului de ulei accesoriu (1) 
și folosiți o foarfecă pentru a tăia pe jumătate de-a 
lungul secțiunii drepte (A) a duzei. 
2. Desfaceți și îndepărtați duza, apoi îndepărtați 
etanșarea (2). 
3. Strângeți duza. 
4. Înclinați înapoi capul mașinii. 
5. Scoateți capacul de cauciuc (3) și turnați uleiul 
lubrifiant în rezervorul de ulei (4) până când ajunge la 
linia superioară de referință (5). (Aprox. 150 ml) 
6. Repoziționați capacul de cauciuc (3). 
7. Readuceți capul mașinii în poziția inițială. 
 
NOTĂ: 
Când capul mașinii este înclinat înapoi, în situații 
precum cele următoare, uleiul lubrifiant se poate 
scurge din vasul de ulei (6). 
1) Dacă capul mașinii este înclinat imediat după 
coasere; 

2) În cazul în care capul mașinii este înclinat înapoi mult timp, atunci când suportul de 
cap a fost îndepărtat; 
3) Dacă se adaugă ulei lubrifiant până când nivelul uleiului depășește linia superioară de 
referință (5) pe rezervorul de ulei (4). 
<Interval de reumplere a uleiului de lubrifiere> 
Dacă nivelul uleiului scade sub linia de referință inferioară (7) de pe rezervorul de ulei (4), 
asigurați-vă că reumpleți cu ulei. 
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2-4. Conectarea cablurilor 
 

ATENȚIE 
 

 
Contactați distribuitorul Brother sau un electrician calificat pentru orice lucrare electrică 
care ar putea fi necesară. 
 

 
Nu conectați cablul de alimentare până când nu au fost conectate toate cablurile.  
Mașina poate porni dacă pedala este apăsată din greșeală, ceea ce ar putea duce la 
vătămare. 
 

 
Când fixați cablurile, nu le îndoiți excesiv și nu le fixați prea tare cu capse, altfel există 
pericolul producerii de incendiu și electrocutare. 
 

 
Asigurați-vă că asigurați o bună împământare. În cazul în care împământarea nu este 
adecvată, există un risc ridicat de electrocutare gravă și pot apărea probleme în 
funcționarea corectă a mașinii. 
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2-4-1. Conectarea cablurilor 
1. Cabluri 
(1) Conector panou de operare cu 8 pini 
(2) Conector resolver cu 10 pini 
(3) Conector solenoid cu 12 pini 
(4) Conector motor cu 4 pini 
(5) Conector alimentare cu 3 pini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Firul de împământare 
(1) Fir de împământare 
(2) Șurub 
(3) Cablu de alimentare 
 
1. Atașați un ștecher corespunzător la 
cablul de alimentare (3). (Firul verde și 
galben este firul de împământare.) 
2. Introduceți ștecherul de alimentare 
într-o priză electrică împământată 
corect. 

 
NOTĂ: 
Pentru specificațiile europene, specificațiile americane de 220 V și specificațiile sistemului 
de 100V / 400V, consultați secțiunea „2-4-2. Alte cabluri ”. 
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2-4-2. Alte cabluri 
Pentru specificațiile europene, specificațiile americane de 220V și specificațiile sistemului 
de 100V / 400V, conectați cablurile conform specificațiilor respective. 

 
<Specificații europene> 
(1) Cutie filtru 
(2) Șuruburi [4 buc] 
(3) Conector 
(4) Placă bucșă CE 
(5) Șuruburi [2 buc] 
(6) Capacul cablului CE D 
(7) Șuruburi [2 buc] 
(8) Capse [5 buc] 
(9) Cablu de alimentare 
 
1. Atașați un ștecher corespunzător la 
cablul de alimentare (9). (Firul verde și 
galben este firul de împământare.) 
2. Introduceți ștecherul de alimentare 
într-o priză electrică împământată 
corect. 
 
NOTĂ: 
● Aveți grijă când fixați capsele (8) 

pentru a vă asigura că acestea nu 
străpung cablurile. 
● Nu folosiți prelungitoare, altfel pot 

apărea probleme de funcționare a 
mașinii. 
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3. Instalați nucleele (10) în cele două 
locuri prezentate în ilustrație. 
(10) Nuclee [2 buc] 
(11) Șuruburi [2 buc] 
(12) Șaibe [2 buc] 
(13) Piulițe [2 buc] 
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<Pentru specificațiile americane de 
220V> 
(1) Întrerupător de alimentare 
(2) Șuruburi [2 buc] 
 
 
 
 
(3) Conector de alimentare cu 3 pini 
(4) Cablul de alimentare 
(5) Capse [5 buc] 
 
 
 
1. Atașați un ștecher corespunzător la 
cablul de alimentare (4). (Firul verde și 
galben este firul de împământare.) 
2. Introduceți ștecherul de alimentare într-
o priză electrică împământată corect. 
 
 
 
 
NOTĂ: 
● Aveți grijă când fixați capsele (5) pentru 

a vă asigura că acestea nu străpung 
cablurile. 
● Nu folosiți prelungitoare, altfel pot 

apărea probleme de funcționare a 
mașinii. 
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<Pentru specificațiile sistemului de 
100V / 400V> 
(1) Întrerupător de alimentare 
(2) Șuruburi [2 buc] 
 
(3) Cutie transformator 
(4) Placi cutie transformator [2 buc] 
(5) Șurub [cu șaibă] 
(6) Conector de alimentare cu 3 pini 
(7) Capse [5 buc] 
(8) Cleme de cablu [2 buc] 
(9) Cablu de alimentare 
 
1. Atașați un ștecher corespunzător la 
cablul de alimentare (9). (Firul verde și 
galben este firul de împământare.) 
2. Introduceți ștecherul de alimentare 
într-o priză electrică împământată corect. 
 
NOTĂ: 

・ Aveți grijă când fixați capsele (7) 

pentru a vă asigura că acestea nu 
străpung cablurile. 

・ Nu folosiți prelungitoare, altfel pot 

apărea probleme de funcționare a 
mașinii. 
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3. UTILIZAREA PANOULUI DE OPERARE (OPERAȚIUNI DE BAZĂ) 
3-1. Denumiri și funcții 
● Tastele panoului de operare nu pot fi acționate în timp ce coaserea este în curs. 

Selectați tastele și setați numărul de cusături înainte de a începe coaserea. 
● În cazul tastelor cu indicatoare, indicatorul se aprinde atunci când funcția respectivă 

este în curs, iar indicatorul se oprește când este apăsată din nou tasta respectivă. 

 
Indicatorul de alimentare se aprinde atunci când întrerupătorul este pornit. 
 
(1) Afișaj 

 
● Când sunt afișate cusăturile de start coasere înapoi, indicatorul tastei start coasere 

înapoi (4) se va aprinde, iar numărul de cusături A va apărea în coloana A și numărul de 
cusături B va apărea în coloana B. 
● Atunci când sunt afișate cusături de sfârșit coasere înapoi, indicatorul tastei de sfârșit 

coasere înapoi (5) se va aprinde, iar numărul de cusături C va apărea în coloana C și 
numărul de cusături D va apărea în coloana D. 
● Când sunt afișate cusături de coasere înapoi continuă, se va aprinde indicatorul tastei 

de coasere înapoi continuă (6), iar numărul de cusături A, B, C și D vor apărea în ordinea 
începând cu coloana din stânga afișajului. 
● Cei trei indicatori din partea dreaptă a ferestrei arată ce valoare apare în cele patru 

coloane ale afișajului. Afișajul în patru coloane indică viteza, contorul și cusăturile. Când 
sunt afișate cusăturile, indicatorul ABCD (10) se va aprinde. 

 
(2) Tasta SEL (Selectare) 

 
Valoarea de pe ecran (1) poate fi modificată de fiecare dată când este apăsat acest buton. 

 
(3) Tastele de setare 
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Aceste taste sunt utilizate pentru a seta numărul de cusături de coasere înapoi pentru A, 
B, C și D. 
● La apăsarea tastei Δ, setarea crește de la 0 la 9. 

● Dacă apăsați încă o dată tasta atunci când este afișat „9”, valoarea va reveni la „0”. 

 
(4) Tasta de start coasere înapoi 

 
Când este apăsată această tastă pentru ca indicatorul să se aprindă, numărul de cusături 
de start coasere înapoi (0 - 9) din coloanele A și B ale ecranului sunt cusute. 

 
(5) Tasta de sfârșit coasere înapoi 

 
Când este apăsată această tastă, astfel încât indicatorul să se aprindă, numărul de 
cusături de sfârșit coasere înapoi (0 - 9) din coloanele C și D ale ecranului sunt cusute. 
Când pedala este apăsată înapoi, cusăturile de sfârșit coasere înapoi sunt cusute, apoi 
firul este tăiat automat. 
Dacă pedala nu a fost încă apăsată înapoi, funcția de sfârșit coasere înapoi poate fi setată 
la ON, numărul de cusături poate fi modificat, iar funcția poate fi reglată înapoi pe OFF. 

 
(6) Tasta de coasere înapoi continuă 

 
Când este apăsată această tastă, astfel încât indicatorul să se aprindă, numărul de 
cusături de coasere înapoi (0 - 9) din coloanele A, B, C și D ale ecranului sunt cusute 
continuu. După ce mașina de cusut a cusut un ciclu complet de cusături setate de A, B, 
C și D, firul este tăiat automat. 
 

 
 
(7) Tasta de tăiere a firului dezactivată / F1 
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Când este apăsată această tastă, astfel încât indicatorul să se aprindă, mașina de cusut 
se oprește în poziția de sus a acului, fără ca tăierea firului să fie efectuată chiar dacă 
pedala este apăsată înapoi. 

 
(8) Tasta de start lent / F2 

 
Când este apăsată această tastă pentru ca indicatorul să se aprindă, coaserea se 
efectuează la 700 de cusături / min pentru primele două cusături la următorul început de 
cusut după tăierea firului. 
După aceasta, viteza de cusut corespunde cantității de apăsare a pedalei. 

 
(9) Tasta de jumătate de cusătură 

 
Când mașina de cusut este oprită, bara acului poate fi deplasată în sus și în jos prin 
apăsarea acestei taste. 
 
3-2. Coaserea cusăturilor de start și final coasere înapoi 

 
 
1. Setarea cusăturilor de start coasere înapoi 

 
De exemplu, 3 ochiuri și 4 cusături 
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2. Setarea cusăturilor de sfârșit coasere înapoi 

 
3. Coaserea înapoi este efectuată. După ce s-a terminat, coaserea normală continuă atât 
timp cât pedala rămâne apăsată. 

 
NOTĂ: 
Dacă pedala este readusă în poziția neutră, mașina de cusut va continua să funcționeze 
până când a fost cusut numărul setat de cusături de start coasere înapoi. 
 
4. Coasere înapoi de sfârșit se realizează. După ce s-a terminat, firul este tăiat automat 
și mașina de cusut se oprește în poziția de sus a acului. 

 
NOTĂ: 
● Dacă pedala este apăsată înapoi înainte de a coase numărul setat de cusături de start 

coasere înapoi, coasere înapoi de sfârșit nu va fi efectuat. 
● Dacă blocarea tăierii firului este activată, mașina de cusut se va opri în poziția de sus 

a acului, fără să efectueze tăierea firului. 
 
3-3. Coaserea de cusături continue coasere înapoi 
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1. Setarea cusăturilor continue de coasere înapoi 

 
Dacă pedala este pur și simplu apăsată continuu, numărul de cusături setate pentru A, 
B, C și D vor fi cusute într-un singur ciclu, firul va fi tăiat automat și apoi bara de ac se va 
opri în poziția de sus a acului. 

 
NOTĂ: 
● Dacă pedala este reîntoarsă în poziția neutră în timp ce se efectuează un coasere 

înapoi continuă, mașina de cusut se va opri în punctul în care pedala revine la poziția 
neutră. Dacă pedala este din nou apăsată, operația se va relua din punctul în care a fost 
întreruptă. 
● Dacă pedala este setată, mașina de cusut se va opri în poziția de sus a acului, fără să 

se efectueze tăierea firului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

4. UTILIZAREA PANOULUI DE OPERARE (OPERAȚII AVANȚATE) 
 
Operațiunile descrise în această secțiune trebuie efectuate numai de către un tehnician. 
 
4-1. Comutarea ecranului cu 4 coloane 
● Datele pe 4 coloane de pe ecran pot fi schimbate în una dintre următoarele trei stări de 

fiecare dată când apăsați tasta SEL. Afișarea numărului de cusături sau fără afișaj ► 
Afișarea vitezei de cusut ► Afișarea contorului 
● Când apare afișarea vitezei de cusut / afișarea contorului, puteți apăsa tasta FUNC 

pentru a comuta pe un alt ecran. 
 

Mod de afișaj 
   

Ecran cu patru coloane 

Fără afișaj     

Afișare număr 
cusături 

  Pornit Afișare număr cusături 
ABCD 

Afișare viteză 
coasere 

Pornit   Valoare setare viteză 
coasere maximă. 

Pornit  Pornit Valoare setare viteză 
coasere start coasere 
înapoi 

Afișare contor  Pornit  Valoare contor fir inferior. 

 Intermitent  Avertisment activat contor 
fir inferior. 

Pornit Pornit  Valoare contor înlocuire fir. 

 Pornit Pornit Valoare contor înlocuire ac. 

 Intermitent Intermitent Avertisment activat contor 
înlocuire ac. 

 
 
4-2. Setarea vitezei de cusut 
4-2-1. Setarea vitezei maxime de cusut 
 
1. Apăsați tasta SEL pentru ca indicatorul SPEED (VITEZĂ) să se aprindă. 

 
● Valoarea maximă de setare a vitezei de cusut va apărea în cele patru coloane ale 

ecranului. 
 
2. Apăsați tasta A Δ sau B Δ pentru a modifica valoarea setării. 
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・ La apăsarea tastei B Δ, setarea crește cu 100. 

・ La apăsarea tastei A Δ, setarea scade cu 100. 

 
NOTĂ: 
Intervalul de setare este cuprins între 220 și 4000 cusături / min. 
 
4-2-2. Setarea vitezei de cusut de start coasere înapoi 
 

1. Apăsați tasta SEL pentru ca indicatorul SPEED să se aprindă. 

 
・ Valoarea maximă de setare a vitezei de cusut va apărea în cele patru coloane ale 

ecranului. 
 

2. Apăsați tasta FUNC. 

 
・Indicatorul ABCD se va aprinde, iar valoarea de setare a vitezei de coasere de start 

coasere înapoi va apărea în cele patru coloane ale ecranului. 
 
NOTĂ: 
Dacă se apasă încă o dată tasta FUNC, indicatorul ABCD se va stinge, iar afișajul va 
reveni la valoarea de setare a vitezei maxime de coasere. 
 

3. Apăsați tasta A Δ sau B Δ pentru a modifica valoarea setării. 
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・ La apăsarea tastei B Δ, setarea crește cu 100. 

・ La apăsarea tastei A Δ, setarea scade cu 100. 

 
NOTĂ: 
Intervalul de setare este cuprins între 220 și 3000 cusături / minut. 
 
4-3. Setarea contoarelor 
Pot fi afișate contorul de fir inferior, contorul de tăiat firul și contorul de înlocuire ac. Cele 
trei contoare pot fi operate simultan. 
 
4-3-1. Contorul de fir inferior 
Contorul de fir inferior poate fi utilizat pentru a vă cunoaște aproximativ cât de mult fir 
rămâne. 
 
<Setarea valorii inițiale a contorului de fir inferior> 
 

1. Apăsați tasta SEL pentru ca indicatorul COUNT (CONTOR) să se aprindă. 

 

・ Valoarea contorului de fir inferior va apărea în cele patru coloane ale ecranului. 

 

2. Apăsați tasta ENTER timp de 2 secunde sau mai mult, apoi apăsați tasta C Δ sau D Δ 

pentru a seta valoarea inițială. 

 
・ Când apăsați tasta D Δ, setarea crește cu 1. 

・ Când apăsați tasta C Δ, setarea scade cu 1. 
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NOTĂ: 

・ Intervalul de setare este cuprins între 0 și 9999. 

・ Dacă este setată o valoare inițială de „0”, contorul de fir inferior nu va funcționa. 

 
<Operare de contor fir inferior> 

・Contorul de fir inferior este redus cu 1 din valoarea de setare inițială de fiecare dată 

când mașina de cusut coase 10 cusături și un avertisment este dat atunci când contorul 
coboară sub „0”. 

 
Când apare avertizarea, indicatorul COUNT clipește și un sunet este emis timp de 5 
secunde. 
 

・ Coaserea va fi posibilă chiar și după ce pedala este readusă în poziția neutră și mașina 

de cusut se oprește. Cu toate acestea, după ce pedala a fost apăsată înapoi și s-a 
efectuat tăierea firului, cusutul utilizând pedala nu va mai fi posibil.  
Dacă pedala este apăsată în acest moment, pe ecran va apărea mesajul „Ent”. Când 
pedala este readusă în poziția neutră, ecranul va reveni la afișajul contorului curent. 

・ Dacă se apasă tasta ENTER în timp ce este afișat contorul de fir inferior, indicatorul 

COUNT se va aprinde, iar cusutul poate fi efectuat cu ajutorul pedalei.  
Dacă tasta ENTER este apăsată din nou timp de 2 secunde sau mai mult, afișajul 
contorului va reveni la valoarea inițială și va fi posibilă contorizarea începând de la 
valoarea inițială. 
 
4-3-2. Contor de tăiere a firului 
Contorul de fir inferior poate fi utilizat pentru a vă informa aproximativ câte articole pot fi 
cusute. 
 

1. Apăsați tasta SEL pentru ca indicatorul COUNT să se aprindă. 

 
・ Valoarea contorului de fir inferior va apărea în cele patru coloane ale ecranului. 

 

2. Când tasta FUNC este apăsată o dată, va apărea afișajul contorului de tăiat firul. 
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・ Contorul de tăiere a firului va apărea în cele patru coloane ale ecranului. 

 

3. După ce operațiunea de tăiere a firului este finalizată, contorul va fi incrementat. 

 
NOTĂ: 
Contorul este incrementat chiar dacă tăierea firului este setată pe dezactivată. 
 

4. Când este afișat contorul de tăiere a firului, puteți apăsa tasta C Δ sau D Δ pentru a 

regla valoarea contorului (de la 0 la 9999). 

 
・ La apăsarea tastei D Δ, valoarea contorului crește cu 1. 

・ La apăsarea tastei C Δ, valoarea contorului scade cu 1. 

 
4-3-3. Contor de înlocuire a acului 
<Setarea valorii inițiale a înlocuirii acului> 
 

1. Apăsați tasta SEL pentru ca indicatorul COUNT să se aprindă. 

 
・ Valoarea contorului de fir inferior va apărea în cele patru coloane ale ecranului. 

 

2. Când tasta FUNC este apăsată de două ori, va apărea valoarea contorului de înlocuire 

a acului. 

 
・ Valoarea contorului de înlocuire al acului va apărea în cele patru coloane ale afișajului. 
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3. Apăsați tasta ENTER timp de 2 secunde sau mai mult, apoi apăsați tasta C Δ sau D Δ 

pentru a seta valoarea inițială. 

 
・ Când este apăsată tasta D Δ, setarea crește cu 1. La apăsarea tastei C Δ, setarea 

scade cu 1. 
 
NOTĂ: 

・ Intervalul de setare este cuprins între 0 și 9999. 

・ Dacă este setată o valoare inițială „0”, contorul de înlocuire al acului nu va funcționa. 

 
<Operare contor de înlocuire a acului> 

・Contorul de înlocuire a acului este redus cu 1 de la valoarea de setare inițială de fiecare 

dată când mașina de cusut coase 100 de cusături și se emite un avertisment atunci când 
contorul scade sub „0”. 

 
Când apare avertizarea, indicatorul COUNT și indicatorul ABCD clipesc, iar un sunet este 
emis timp de 5 secunde. 
 

・ Cusutul va fi posibil chiar și după ce pedala este readusă în poziția neutră și mașina 

de cusut se oprește. Cu toate acestea, după ce pedala a fost apăsată înapoi și s-a 
efectuat tăierea firului, cusutul utilizând pedala nu va mai fi posibil.  
Dacă pedala este apăsată în acest moment, pe ecran va apărea mesajul „Ent”. Când 
pedala este readusă în poziția neutră, ecranul va reveni la afișarea contorului curent. 

・ Dacă se apasă tasta ENTER în timp ce este afișat contorul de înlocuire al acului, 

indicatorul COUNT și indicatorul ABCD se vor aprinde, iar cusutul poate fi efectuat cu 
ajutorul pedalei. Dacă tasta ENTER este apăsată din nou timp de 2 secunde sau mai 
mult, afișajul contorului va reveni la valoarea inițială și va fi posibilă contorizarea de la 
valoarea inițială. 
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4-4. Setarea funcțiilor de bază 
Dacă apăsați întrerupătorul de pornire alimentare în timp ce apăsați tasta de dezactivare 
tăiere fir / F1, puteți efectua următoarele setări. 
 

Element setat Afișare pe patru 
coloane 

Valoare inițială Element de 
referință 

Poziție oprire ac Updn Oprire jos ac Consultați ”4-4-1” 

Corecție Corr Niciuna Consultați ”4-4-2” 

Start lent SLoW Niciuna Setarea poate fi 
efectuată prin 
apăsarea tastei de 
start lent / F2. 

Dezactivare tăiere 
fir 

trdi Niciuna Setarea poate fi 
efectuată prin 
apăsarea tastei de 
tăiere fir / F1 

Ștergere fir WiP Activată Consultați ”4-4-3” 

Reglaj luminozitate 
lampă de iluminare 
vâr ac 

LAMP Complet iluminată Consultați Manualul 
de Service. 

 
4-4-1. Modificarea poziției de oprire a acului 
Aceasta setează dacă bara acului se oprește în poziția de oprire sus a acului sau în 
poziția de oprire jos a acului, când pedala este readusă la poziția neutră și cusutul se 
oprește. 
 

1. Activarea modului de setare 

 
(În timp ce apăsați tasta dezactivare tăiere fir / F1, porniți întrerupătorul de alimentare.) 
 

2. Setarea pozițiilor de oprire sus și jos a acului 

 
・ Când apăsați tasta D Δ, va apărea mesajul „UP”. 
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・ Când apăsați tasta C Δ, va apărea mesajul „dn”. 

... Oprire ac sus 

... Oprire ac jos 
NOTĂ: 
Dacă se apasă din nou tasta SEL (1), indicatorul ABCD se stinge, iar ecranul va reveni 
la elementul de setare. 

 

3. Setarea va fi stocată, iar ecranul va reveni la elementul de setat. 

 
 

4. Modul de setare va fi părăsit și va fi posibilă funcționarea normală. 

 
 
 
4-4-2. Coaserea de corectare 
Când cusutul de corecție este activat, coaserea se va efectua cu viteză lentă (220 cusături 
/ min), în timp ce butonul de acționare este apăsat la oprirea mașinii de cusut. 
 

1. Activarea modului de setare 

 
(În timp ce apăsați tasta dezactivare tăiere fir / F1, porniți întrerupătorul de alimentare.) 

 

2. Selectarea „Corr” (cusut de corectare) 

 
・ La apăsarea tastei D Δ, este afișată următoarea setare. 
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・ La apăsarea tastei C Δ, este afișată setarea anterioară. 

 

3. Activarea și dezactivarea cusăturii de corectare 

・ Când apăsați tasta D Δ, va apărea mesajul „on”. 

・ Când apăsați tasta C Δ, va apărea mesajul „oFF”. 

... Cusut de corectare activat 

... Cusut de corectare dezactivat 
 
NOTĂ: 
Dacă se apasă din nou tasta SEL (1), indicatorul ABCD se va stinge, iar afișajul va reveni 
la elementul de setare. 
 
4. Setarea va fi memorată, iar ecranul va reveni la elementul de setare. 

 
 

5. Modul de setare va fi părăsit și va fi posibilă funcționarea normală. 

 
 
4-4-3. Setarea ștergerii firului 
Valoarea inițială de setare este ON (ACTIVĂ).  
Dacă ștergătorul de fir este conectat, dar ștergerea firului nu trebuie efectuată, schimbați 
această setare pe OFF (OPRIT). 
 

1. Activarea modului de setare 

 
(În timp ce apăsați tasta dezactivare tăiere fir / F1, porniți comutatorul de alimentare.) 

 

2. Selectați „WiP” (ștergerea firului) 
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・ La apăsarea tastei D Δ, este afișată următoarea setare. 

・ La apăsarea tastei C Δ, este afișată setarea anterioară. 

 

3. Activarea și dezactivarea ștergerii firului 

 
・ Când apăsați tasta D Δ, va apărea afișajul „on”. 

・ Când apăsați tasta C Δ, va apărea afișajul „oFF”. 

... Ștergerea firului este activată 

... Ștergerea firului este dezactivată 
NOTĂ: 
Dacă se apasă din nou tasta SEL (1), indicatorul ABCD se va stinge, iar afișajul va reveni 
la elementul de setat. 

 
4. Setarea va fi memorată, iar ecranul va reveni la elementul de setare. 

 
 

5. Modul de setare va fi părăsit și va fi posibilă funcționarea normală. 

 
 
 



44 
 

4-5. Reglarea poziției de oprire sus a acului 
 

1.  

 
 
(În timp ce apăsați tasta Δ (1), porniți întrerupătorul de alimentare.) 

Pe afișaj va apărea mesajul „MorG” (2). 

 

2. Selectarea „UPoS” 

 
 

3. Setarea poziției de oprire a acului 

 
・ Dacă apăsați tasta D Δ, valoarea de setare va crește, iar poziția de oprire sus a acului 

va deveni mai mică. 

・ Dacă se apasă tasta C Δ, valoarea de setare va scădea, iar poziția de oprire sus a 

acului va deveni mai mare. 

・ Intervalul de setare este cuprins între –5 și 10. 

NOTĂ: 
O valoare de reglare de „10” corespunde unui unghi de rotație de aproximativ 10° pentru 
axul superior. 



45 
 

 

4. Setarea va fi memorată, iar ecranul va reveni la elementul de setare. 

 
 
5. Funcționarea normală a mașinii de cusut va fi apoi din nou posibilă. 

 
 
4-6. Restaurarea tuturor setărilor la valorile implicite  
Dacă mașina de cusut încetează să funcționeze normal, cauza poate fi că s-a efectuat o 
setare incorectă pentru datele de memorie cu ajutorul unor comutatoare de memorie, de 
exemplu. În astfel de cazuri, poate fi posibilă restaurarea funcționării normale urmând 
pașii de mai jos pentru inițializarea datelor de setare din memorie. 
1. În timp ce apăsați tasta de coasere înapoi continuă, porniți întrerupătorul. Se va accesa 
modul de inițializare, iar mesajul „1. ALL” va apare pe ecranul principal. 
2. Apăsați tasta C Δ sau D Δ pentru a selecta un element de inițializat. 

Ecran principal Element de inițializare 

1. ALL Ștergere toate 

2. MEM Inițializare întrerupător 
memorie 

3. SPD Inițializare viteză cusut 

4. SEW Inițializare program 

 
3. Apăsați tasta ENTER timp de 2 secunde sau mai mult.  
După finalizarea inițializării, ecranul principal va afișa „End”. 
4. Apăsați tasta FUNC.  
Modul de inițializare va fi părăsit, iar operarea normală a mașinii va fi posibilă din nou.  
* Pentru detalii despre elementele de inițializare, altele decât „1. ALL ”, consultați 
Manualul de Service. 
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5. CURĂȚAREA 
 

ATENȚIE 
 

 
Opriți întrerupătorul de alimentare înainte de a efectua curățarea.  
Mașina poate funcționa dacă pedala este apăsată din greșeală, ceea ce ar putea cauza 
rănire. 

 
Aveți grijă să purtați ochelari și mănuși de protecție atunci când manipulați uleiul și 
grăsimea de lubrifiere, astfel încât acestea să nu ajungă în ochi sau pe piele, altfel se 
poate produce inflamația. În plus, nu ingerați ulei și grăsime în niciun caz, deoarece poate 
provoca vărsături și diaree. Nu păstrați uleiul la îndemâna copiilor. 

 
Fixați masa pentru a nu se mișca atunci când înclinați înapoi capul mașinii. Dacă masa 
se mișcă, aceasta vă poate zdrobi picioarele sau poate provoca alte răni. 

 
Utilizați ambele mâini pentru a ține capul mașinii atunci când îl înclinați sau îl întoarceți în 
poziția inițială. Dacă se folosește o singură mână, greutatea capului mașinii poate 
determina alunecarea și prinderea mâinii. 
 
Următoarele operații de curățare trebuie efectuate în fiecare zi pentru a menține 
performanțele acestei mașini și pentru a asigura o durată de viață lungă. În plus, dacă 
mașina de cusut nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp, efectuați următoarele 
proceduri de curățare înainte de a o folosi din nou. 
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1. Dacă nivelul uleiului scade sub linia de 
referință inferioară (2) de pe rezervorul de ulei 
(1), asigurați-vă că veți completa cu ulei. 
(Consultați Secțiunea „2-3. Lubrifiere”.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Întoarceți capul mașinii în poziția inițială. 
3. Înlocuiți acul dacă este îndoit sau dacă vârful 
este rupt. 
4. Verificați dacă firele superioare au fost fixate 
corect. 
5. Efectuați o coasere de probă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

6. ÎNLOCUIREA CUȚITULUI FIX ȘI CUȚITULUI MOBIL 
 

ATENȚIE 
 

 
Înlocuirea pieselor trebuie efectuată numai de către un tehnician calificat. 

 
Opriți întrerupătorul de pornire și deconectați cablul de alimentare de la priză înainte de 
a înlocui orice piese, în caz contrar, mașina poate porni dacă pedala este apăsată din 
greșeală, ceea ce ar putea duce la vătămări. 

 
Când înlocuiți piese și instalați accesorii opționale, asigurați-vă că utilizați numai piese 
originale Brother. Compania Brother nu va fi făcută responsabil pentru accidente sau 
probleme care rezultă din utilizarea de piese neoriginale. 
 

<Cuțit fix> 
1. Înclinați înapoi capul mașinii. 
2. Desfaceți șurubul (1), apoi îndepărtați opritorul de cârlig 
rotativ (2). 
3. Desfaceți șurubul (3), apoi scoateți cuțitul fix (4). 
NOTĂ: 
Efectuați pașii de mai sus în sens invers pentru a instala 
cuțitul fix (4). 
Ascuțirea cuțitului fix 
Dacă performanța de tăiere se deteriorează, ascuțiți cuțitul 
fix (4) cu o piatră de ascuțit (5), așa cum se arată în 
ilustrație. 
 
<Cuțit mobil> 
1. Scoateți acul. 
2. Ridicați piciorul presor folosind pârghia de ridicare. 
3. Desfaceți cele două șuruburi (1), apoi scoateți placa 
acului (2). 
4. Rotiți scripetele mașinii pentru a ridica bara acului în cea 
mai înaltă poziție. 
5. Înclinați înapoi capul mașinii. 
6. Împingeți tija de conectare a tăietorului de fir (3) în 
direcția săgeții până când se pot vedea cele două șuruburi 
(4). 
7. Desfaceți cele două șuruburi (4), apoi îndepărtați cuțitul 
mobil (5). 

NOTĂ: 
Efectuați pașii de mai sus în sens invers pentru a instala cuțitul mobil (5). 
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7. REGLAJE STANDARD 
 

 ATENȚIE 

Întreținerea și inspecția mașinii de cusut trebuie efectuate doar de un tehnician 
calificat. 

Solicitați distribuitorului dumneavoastră Brother sau unui electrician calificat să 
efectueze eventualele lucrări de întreținere și inspecție a sistemului electric. 

Dacă au fost îndepărtate dispozitivele de siguranță, asigurați-vă că le reinstalați în 
pozițiile inițiale și verificați funcționarea corectă a acestora înainte de a utiliza mașina. 

Fixați masa pentru a nu se mișca atunci când înclinați înapoi capul mașinii. Dacă 
masa se mișcă, aceasta vă poate strivi picioarele sau poate provoca alte vătămări. 

Utilizați ambele mâini pentru a ține capul mașinii atunci când îl înclinați sau îl 
întoarceți în poziția inițială. Dacă se utilizează o singură mână, greutatea capului mașinii 
poate determina alunecarea și prinderea mâinii. 

Opriți întrerupătorul principal și deconectați cablul de alimentare de la priză în 
următoarele momente, în mod contrar mașina poate porni dacă pedala este apăsată din 
greșeală, ceea ce ar putea conduce la rănire. 

• În momentul efectuării lucrărilor de inspecție, reglare și întreținere. 
• Atunci când înlocuiți componente consumabile, precum cârligul rotativ și cuțitul. 

 

Întotdeauna asigurați-vă că opriți întrerupătorul principal, apoi așteptați un minut 
înainte de a deschide capacul motorului. Dacă atingeți suprafața motorului, acesta poate 
provoca arsuri. 

Dacă întrerupătorul de alimentare trebuie să fie lăsat pornit atunci când efectuați o 
anumită reglare, acordați un nivel ridicat de atenție pentru a respecta toate măsurile de 
siguranță. 
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7-1. Reglarea brațului-conducător de fir R 
 
 

Poziția standard a brațului-
conducător de fir R (1) este 
poziția în care șurubul (2) se află 
în centrul razei reglabile pentru 
brațul-conducător de fir (1). 
 
NOTĂ: 
Pentru a regla poziția, slăbiți 
șurubul (2), apoi deplasați brațul-
conducător de fir R (1). 
Atunci când coaseți material gros, 
deplasați brațul-conducător de fir 
R (1) spre stânga. (Cantitatea de 
fir preluată va deveni mai mare.) 
Atunci când coaseți material 
subțire, deplasați brațul-
conducător de fir R (1) spre 
dreapta. (Cantitatea de fir 
preluată va deveni mai mică.) 

 
7-2. Reglarea înălțimii presorului 

 

Înălțimea standard a presorului (1) este de 6 mm 
atunci când presorul (1) este ridicat cu ajutorul 
manetei de ridicare (2). 
 
1. Slăbiți piulița (3) șurubului de reglare (4), apoi rotiți 
șurubul de reglare (4), astfel încât să nu existe 
presiune pe presor. 
2. Ridicați maneta de ridicare (2). Presorul(1) se va 
ridica de asemenea. 
3. Desfaceți capacul de la rezervorul de ulei(5). 
4. Desfaceți șurubul (6, apoi deplasați bara 
presorului (7) în sus sau în jos până când presorul 
(1) se află la înălțimea standard de 6 mm. 
5. Strângeți șurubul (6). 
6. Repoziționați capacul de la ulei (5). 
7. Reglați presiunea presorului cu șurubul de reglare 
(4), apoi strângeți piulița (3). 
 
NOTĂ: După reglare, verificați dacă acul se 
deplasează în centrul canelurii în presor. 
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7-3. Reglarea înălțimii ghearei de avans 
 
Înălțimea standard a ghearei de avans 
(1) atunci când este ridicată, pe cât 
posibil, deasupra suprafeței plăcii acului 
este de 0,8 mm pentru specificații -[]03 , 
1,0 mm pentru specificații -[]03A și 1,2 
mm pentru specificații -[]05. 

1. Rotiți scripetele până când gheara de 
avans (1) se ridică în poziția cea mai 
înaltă. 

2. Înclinați înapoi capul mașinii. 

3. Desfaceți șurubul (2). 

4. Rotiți manivela axului de ridicare (3) 
pentru a muta brațul de avans (4) în sus 
și în jos. 

5. Strângeți șurubul (2). 
 
 
 
 

7-4. Reglarea unghiului ghearei de avans 
 

 
Unghiul standard pentru gheara de avans (1) atunci când 
se află la cea mai înaltă poziție deasupra plăcii acului 
este atunci când marcajul „O” de pe ax (2) este aliniat cu 
brațul balansoarului de avans (3), iar gheara de avans 
(1) este paralelă cu placa acului. 

1. Rotiți scripetele mașinii pentru a muta gheara de 
avans (1) în cea mai înaltă poziție deasupra plăcii acului. 

2. Înclinați înapoi capul mașinii. 

3. Desfaceți cele două șuruburi de reglaj (4). 

4. Rotiți axul (2) în direcția săgeții într-un interval de 90°, 
în raport cu poziția standard. 

• Pentru a preveni încrețirea, coborâți partea din față a ghearei de avans (1). (Fig. 
[A]) 

• Pentru a împiedica alunecarea materialului, ridicați partea din față a ghearei de 
avans (1). (Fig. [B]) 

5. Strângeți bine șuruburile de fixare (4). 
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NOTĂ: 
Înălțimea ghearei de avans (1) se va schimba după ce unghiul a fost reglat, astfel încât 
va fi necesară reglarea înălțimii ghearei de avans (1). 
 
7-5. Reglarea înălțimii barei acului 

Linia de referință (a), care este a doua linie din 
partea inferioară a barei acului (1) (a patra linie de 
jos atunci când se utilizează un ac DA x 1) ar 
trebui să fie aliniată la marginea inferioară a 
bucșei barei acului D (2) ) așa cum se prezintă în 
ilustrație, atunci când bara acului (1) se află în 
poziția cea mai joasă. 
1. Rotiți scripetele mașinii pentru a seta bara 
acului (1) în poziția cea mai joasă. 

2. Îndepărtați capacul de la ulei (3). 

3. Slăbiți șurubul (4), apoi mutați bara acului (1) 
în sus sau în jos pentru a regla poziția sa. 

4. Strângeți bine șurubul (4). 

5. Repoziționați capacul de la ulei (3). 
 

 
 
7-6. Reglarea sincronizării acului și a mecanismului de avans 
 

 
Ilustrația din stânga prezintă poziția standard a vârfului 
acului atunci când gheara de avans (1) este coborâtă din 
poziția cea mai înaltă până când atinge partea superioară 
a panoului acului (2). 
 
1. Înlăturați capacul de cauciuc (3). 

2. Slăbiți cele două șuruburi de reglaj (5) ale camei 
verticale (4), apoi rotiți ușor cama verticală (4) pentru a 
regla sincronizarea. 

• Pentru a avansa sincronizarea acului, rotiți în direcția 
<A>. Pentru a întârzia sincronizarea acului, rotiți în direcția 
<B>. 
• Pentru a împiedica alunecarea materialului, întârziați 
sincronizarea acului. (Fig. [B]) 
• Pentru a îmbunătăți strângerea firului, avansați 
sincronizarea acului. (Fig. [A]) 
•  
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NOTĂ: 

În cazul în care cama verticală (4) este rotită prea mult în direcția <A>, aceasta poate 
cauza ruperea acului. 

3. După reglare, strângeți bine șurubul de reglaj (5). 

4. Înlocuiți capacul de cauciuc (3). 
 
7-7. Reglarea sincronizării acului și a cârligului rotativ 

 
Vârful cârligului rotativ (3) trebuie să fie 
aliniat cu centrul acului (4) atunci când 
bara acului (1) se ridică cu 1,8 mm (2,2 
mm pentru specificațiile []03A și -[]05) din 
poziția cea mai joasă în poziția în care 
linia de referință (b) este aliniată cu 
marginea inferioară a bucșei barei acului 
(2), așa cum se prezintă în ilustrație. 
(Distanța de la marginea superioară a 
orificiului acului până la vârful cârligului 
rotativ va fi de 0,5 până la 0,7 mm în 
acest moment.) 
 
1. Rotiți scripetele mașinii pentru a ridica 

bara acului (1) din poziția cea mai joasă 

până când linia de referință (b) este 

aliniată la marginea inferioară a bucșei D 

(2) a barei acului, așa cum se prezintă în 

ilustrație. 

2. Desfaceți șuruburile de fixare (5), apoi 

aliniați vârful cârligului rotativ (3) cu centrul acului (4). Distanța dintre vârful cârligului 

rotativ (3) și ac (4) trebuie să fie de aproximativ 0 - 0,05 mm. 

3. Strângeți bine șuruburile de reglare (5). 
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7-8. Reglarea cantității de lubrifiere a cârligului rotativ 
 

ATENȚIE 
 

Acordați atenție astfel încât să nu atingeți cu degetele sau cu hârtia de verificare a 
cantității de lubrifiere componentele în mișcare, precum cârligul rotativ sau mecanismul 
de avans atunci când verificați cantitatea de ulei furnizată cârligului rotativ, în mod contrar 
s-ar putea produce vătămări. 
 
Utilizați următoarea procedură pentru a verifica cantitatea de ulei furnizată cârligului 
rotativ atunci când înlocuiți cârligul rotativ sau când schimbați viteza de cusut. 
 

 
<Verificarea cantității de lubrifiant> 

1. Înlăturați firul din toate punctele de 

preluare a acestuia, până la ac. 

2. Utilizați maneta de ridicare pentru a 

ridica presorul. 

3. Utilizați mașina cu viteza normală de 

coasere timp de aproximativ 1 minut fără 

să coaseți niciun material (urmând 

același model de pornire / oprire ca și 

când ați coase). 

4. Așezați hârtia pentru verificarea 

cantității de lubrifiant sub cârligul rotativ 

(2) și țineți-o fixă. Utilizați apoi mașina de 

cusut la viteza normală de coasere timp 

de 8 secunde. (Orice tip de hârtie poate 

fi utilizată ca hârtie pentru verificarea 

cantității de lubrifiant (1).) 

5. Verificați cantitatea de ulei care s-a împrăștiat pe hârtie. 

Dacă este necesară reglarea, efectuați următoarele operații în „Reglarea cantității de 
lubrifiant”. 
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<Reglarea cantității de lubrifiant> 
1. Înclinați capul mașinii. 

2. Rotiți șurubul de reglare (3) pentru a 

regla cantitatea de lubrifiant. 

Dacă șurubul de reglare a cârligului 

rotativ (3) este rotit în sens orar, 

cantitatea de lubrifiant devine mai mare. 

Dacă șurubul de reglare a cârligului 

rotativ (3) este rotit în sens anti-orar, 

cantitatea de lubrifiant devine mai mică. 

3. Verificați din nou cantitatea de 
lubrifiant conform procedurii prezentate 

în „Verificarea cantității de lubrifiant” de mai sus. 
 
NOTĂ: 
Rotiți șurubul de reglare (3) și verificați cantitatea de lubrifiant în mod repetat până când 

aceasta este corespunzătoare. 

4. Verificați din nou cantitatea de lubrifiant după ce mașina de cusut a fost utilizată timp 
de aproximativ două ore. 
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8. DEPANARE 
Vă  rugăm să verificați următoarele puncte înainte de a solicita  reparații sau lucrări 
de service. 
Dacă  următoarele soluții nu rezolvă problema, opriți întrerupătorul  și consultați un 
tehnician calificat sau locul de unde ați  achiziționat produsul. 
 

ATENȚIE 

Opriți întrerupătorul și deconectați cablul de alimentare înainte de a realiza 
depanarea. 
Mașina poate porni dacă pedala este apăsată din greșeală, ceea ce ar putea duce la 
vătămare 
 
8.1 Coaserea 
Elementele marcate cu „*” în coloana „Pagina” trebuie verificate doar de către un 
tehnician calificat. 

 

Problemă Cauză posibilă Pagina 

1 Firul superior nu este 
strâns.

 

• Tensiunea firului superior este prea 

slabă sau tensiunea inferioară este 

prea puternică? 
Reglați tensiunea firului superior sau cea 
a firului inferior. 

• Sincronizarea acului și avansului 

este corectă? 
Avansați sincronizarea acului. 

 
 
 
 
 
 

31 * 

2 Firul inferior nu este 
strâns. 
 

 

• Tensiunea firului inferior este prea 

slabă sau cea a firului superior 

este prea puternică? 
Reglați tensiunea firului inferior sau cea a 
firului superior. 

 

3 Apar bucle în 
cusătură. 
 

 

• Traiectoria firelor nu este suficient 

de netedă? 
Utilizați o pilă sau șmirghel cu granulație 
fină pentru a lustrui traiectoria firului. 

• Bobina nu se rotește ușor? 
Trageți firul inferior pentru a verifica dacă 
nu există nicio slăbire în tensiunea firului 
sau înlocuiți bobina sau carcasa acesteia. 

 

4 Apar cusături sărite în 
timpul coaserii 

• Vârful acului este îndoit sau tocit? 

Dacă vârful acului este îndoit sau tocit, 
înlocuiți-l. 
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• Acul este corect instalat? 
Dacă acul este incorect instalat, instalați-l 
corespunzător. 

• Mașina este filetată 

corespunzător? 

Dacă este filetată incorect, instalați corect 
firul. 

• Presiunea presorului este prea 

slabă? 
Reglați presiunea presorului. 

• Acul este prea subțire? 
Înlocuiți acul cu unul care este cu un grad 
mai gros. 

• Presorul se află la o înălțime prea 

mare? 
Reglați înălțimea presorului. 

• Arcul de preluare a firului este prea 

slab? 
Reglați tensiunea arcului de preluare a 
firului. 

• Sincronizarea acului și a cârligului 

rotativ este corectă? 
Reglați înălțimea barei acului. 
Reglați spațiul liber dintre ac și vârful 
cârligului rotativ. 

 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29* 
 
 
 
* 
 
 
 

31* 
32* 

 

5 Cusături sărite la 
începutul coaserii 
Firul se desfășoară la 
pornirea coaserii 

 

• Tensiunea arcului de preluare a 

firului este prea puternică? 

Reduceți tensiunea arcului de preluare a 
firului. 

• Raza de acționare a arcului de 

preluare a firului este prea mare? 
Coborâți poziția arcului de preluare a 
firului. 

• Lungimile de decalare a firelor 

superioare sunt prea scurte după 

tăierea firului? 
Reglați pretensiunea. 

• Firele nu sunt tăiate 

corespunzător? 
Ascuțiți cuțitele fixe sau înlocuiți cuțitele 
fixe și cele mobile, dacă este necesar. 

• Acul este prea gros? 

 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 

27* 
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Încercați să utilizați un ac cu un număr 
mai mic decât cel curent. 

• Lungimea firului care se iese din 

carcasa bobinei după tăierea 

acestuia este prea scurtă? 
Dacă bobina se învârte ușor, înlocuiți 
arcul anti-rotire în carcasa bobinei. 

• Viteza este prea mare la începutul 

coaserii? 
Setați panoul de funcționare astfel încât 
pornirea lentă să fie activată. 

• Poziția de oprire a acului este prea 

ridicată? 

Reglați poziția de oprire a acului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21* 
 
 

24* 

6 Cusătură inegală 

 

• Presiunea presorului este prea 

slabă? 
Reglați presiunea presorului. 

• Gheara de avans este coborâtă 

prea tare? 

Reglați înălțimea ghearei de avans. 

• Bobina este zgâriată? 
Dacă bobina este deteriorată, neteziți-o 
cu o piatră de polizat cu ulei sau înlocuiți-
o. 

 
 
 
 
 
 

30* 
 
 
* 

7 Grad mare de ciupire 
(exces de tensiune) 

 

• Tensiunea firului superior este prea 

puternică? 
Reglați tensiunea firului superior cât mai 
slab posibil. 

• Tensiunea firului inferior este prea 

puternică? 

Reglați tensiunea firului inferior cât mai 
slab posibil. 

• Vârful acului este tocit? 
Înlocuiți acul dacă acesta este tocit. 

• Acul este prea gros? 
Înlocuiți acul cu unul cât mai subțire 
posibil. 

• Tensiunile arcurilor de preluare a 

firului sunt prea puternice? 
Reglați tensiunea arcului de preluare a 
firului cât mai slab posibil. 

• Raza de acționare a arcului de 

preluare a firului este prea mare? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
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Coborâți poziția arcului de preluare a 
firului într-o poziție cât mai joasă posibil. 

• Presiunea presorului este prea 

puternică? 
Reglați presiunea piciorului presor. 

• Viteza de coasere este prea mare? 

Reduceți treptat viteza maximă de 
coasere utilizând panoul de funcționare. 

• Este corect unghiul ghearei de 

avans? 
Înclinați ușor partea din față a ghearei de 
avans în jos. 

 
* 
 
 
 
 
 
 

16* 
 
 
 
 

30* 

8 Alunecarea 
materialului 

 

• Presiunea presorului este prea 

puternică? 
Reglați presiunea presorului. 

 

9 Firul inferior este 
încurcat la începutul 
coaserii. 
Bobina se învârte în 
timpul tăierii firului 
 

 

• Direcția de rotire a bobinei este 

corectă atunci când este tras firul 

inferior? 
Setați bobina astfel încât aceasta să se 
rotească în direcția opusă cârligului 
rotativ. 

• Există prea mult fir înfășurat în 

bobină? 
Cantitatea de înfășurare a bobinei nu 
trebuie să fie mai mare de 80%.

 
• Este atașat arcul anti-rotire? 

Atașați arcul anti-rotire. 

• Bobina se rotește fără probleme? 
Dacă bobina nu se rotește fără probleme, 
înlocuiți-o. 

• Există o altă bobină utilizată, cu 

excepția celor din aliaj ușor 

specificate de Brother? 
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Folosiți doar bobine specificate de 
Brother. 

10 Firele superioare și 
cele inferioare se rup. 

 

• Acul este îndoit sau vârful acului 
este rupt? 

Înlocuiți acul dacă este îndoit sau rupt. 

• Acul este instalat corect? 
Dacă acul este instalat incorect, instalați-l 
corespunzător. 

• Mașina este filetată 
corespunzător? 

Dacă este filetată necorespunzător, rulați 
corect firul. 

• Tensiunea firului superior sau a 
celui inferior este prea slabă sau 
prea puternică? 

Reglați tensiunea firului superior sau a 
celui inferior. 

• Este posibil ca firul superior să fie 
liber deoarece raza de acționare a 
arcului de preluare a firului este 
prea mică? 

Reglați poziția arcului de preluare a firului. 

• Cârligul rotativ, gheara de avans 
sau alte componente sunt 
deteriorate? 

Dacă sunt deteriorate, neteziți-le cu o 
piatră de polizat cu ulei sau înlocuiți 
componentele deteriorate. 

• Traiectoria firului este deteriorată? 
Dacă traiectoria firului este deteriorată, 
neteziți-o cu șmirghel sau înlocuiți 
componenta deteriorată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26* 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
* 

11 Tăiere 
necorespunzătoare a 
firului 
(Firele superioare și 
inferioare nu sunt 
tăiate) 

Cuțitul fix sau cel mobil este deteriorat 
sau uzat? 
Înlocuiți cuțitul fix sau cel mobil. 

 
27* 

12 Tăiere 
necorespunzătoare a 
firului 
(Firul superior sau cel 
inferior nu este tăiat) 

• Acul este instalat corespunzător? 
Dacă acul nu este instalat corespunzător, 
instalați-l corect. 

• Cuțitul fix sau cel mobil este tocit? 
Înlocuiți cuțitul fix sau cel mobil. 

 
 
 
 

27* 
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13 Acele sunt rupte 

 

 

• Materialul este împins sau tras cu 
forță excesivă în timpul coaserii? 

• Acul este instalat în mod 
corespunzător? 

Dacă este instalat necorespunzător, 
instalați-l corespunzător. 

• Acul este îndoit, vârful acestuia 
este rupt sau orificiul acului este 
blocat? 

Înlocuiți acul. 

• Este corectă sincronizarea acului și 
a cârligului rotativ? 

Reglați înălțimea barei acului. 
Reglați spațiul liber dintre ac și vârful 
cârligului rotativ. 

• Sincronizarea acului este prea 
avansată în ceea ce privește 
gheara de avans? 

Întârziați sincronizarea acului. 
Atenție 

• Este extrem de periculos să lăsați 
orice părți ale acului rupt în 
interiorul materialului. Dacă acul se 
rupe, căutați toate componentele 
până când le-ați găsit pe toate. 

• În plus, vă recomandăm să luați 
măsurile necesare privind astfel de 
ace pentru a respecta 
reglementările legate de 
răspunderea pentru produse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31* 
32* 

 
 
 
 
 

31* 

14 Mașina nu 
funcționează la 
pornirea și apăsarea 
pedalei. 

• Conectorul de alimentare este 
deconectat de la cutia de control? 

Introduceți conectorul în siguranță. 

7 ～11 

15 Mașina nu 
funcționează la viteză 
mare. 

• Setarea vitezei de coasere sau cea 
a vitezei de coasere înapoi este 
prea lentă? 

Setați viteza maximă de coasere la o 
viteză mai mare. 

 
 
 
 

16* 

16 Nu apare nimic pe 
ecranul panoului de 
operare. 

• Conectorul de alimentare este 
deconectat de la cutia de control? 

Introduceți conectorul în siguranță. 

• Conectorul panoului de operare 
este deconectat de la caseta de 
control? 

Introduceți conectorul în siguranță. 

 
 

7～11 

 
 
 

7* 
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8-2. Afișarea codurilor de eroare 
Dacă pe ecranul panoului de operare apare un cod de eroare 
1. Notați codul de eroare, apoi opriți alimentarea cu energie electrică. 
2. După ce ecranul panoului de operare s-a stins, eliminați cauza erorii, apoi reporniți 
mașina. 
 

• Elementele marcate cu „*” în coloana „Pagina” trebuie verificate doar de un 
tehnician calificat. 

• Pentru articolele marcate cu „**” care apar în coloana „Pagina”, solicitați sfatul 
locului de unde ați achiziționat produsul. 

 
<Diagrama dispunerii conectorilor> 

 
 

Conector solenoid cu 12 pini 
Conector corespondent cu 10 pini 
Conector rețea de alimentare cu 3 pini 
Conector motor cu 4 pini 
Conector panou de operare cu 8 pini 
 

Cod de eroare Cauză posibilă Pagina 

E050 • Capul mașinii a fost detectat ca fiind înclinat 

înapoi atunci când pedala a fost apăsată. 
Opriți întrerupătorul, apoi întoarceți capul mașinii în 
poziție verticală. 
(Dacă înclinați capul mașinii pentru a efectua orice 
sarcini, opriți mai întâi întrerupătorul.) 
Este deconectat conectorul panoului de operare cu 8 
pini? 

 
 
 
 
 
 
* 

E051 • Capul mașinii a fost detectat ca fiind înclinat 

înapoi în timpul coaserii. 
Opriți alimentarea cu energie electrică, apoi reporniți 
mașina. 
Este deconectat conectorul panoului de operare cu 8 
pini? 

 
 
 
 

* 

E055 • Întrerupătorul a fost pornit în timp ce capul 

mașinii era încă înclinat înapoi? 

Opriți întrerupătorul, apoi întoarceți capul mașinii în 
poziție verticală. 
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• Conectorul panoului de operare cu 8 pini este 

deconectat de la cutia de control? 
Opriți întrerupătorul, apoi verificați conexiunea 
conectorului panoului de operare cu 8 pini. 

 
 

7* 

E065 • A fost pornit întrerupătorul în timp ce se apăsa 

o tastă nevalidă pe panoul de operare? 
Opriți întrerupătorul și verificați ca nicio tastă a 
panoului de operare să nu fie apăsată. 

• Există o defecțiune a panoului de operare. 
Înlocuiți panoul de operare. 

 
 
 
 
 
 

** 

E066 • A fost apăsat întrerupătorul sistemului de 

acționare atunci când era pornit întrerupătorul 

de alimentare? 
Opriți întrerupătorul și verificați dacă nu este apăsat 
întrerupătorul sistemului de acționare. 

• Există o problemă la întrerupătorul sistemului 

de acționare. 
Verificați conexiunea conectorului solenoid cu 12 pini. 
Înlocuiți întrerupătorul de acționare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7* 

E090 
Conectorul 
pedalei nu este 
conectat. 

• Este deconectat conectorul pedalei cu 3 pini 

din interiorul cutiei de control? 
Opriți întrerupătorul de alimentare, apoi verificați dacă 
conectorul pedalei cu 3 pini este conectat la 
conectorul P3 de pe placa principală cu circuite 
imprimate (PCB). 

• Există o problemă la unitatea pedalei. 
Dacă în cablul conectorului pedalei există un fir rupt, 
înlocuiți unitatea pedalei. 

 
 
 
* 
 
 
 
 

** 

E091 • Este posibil ca setările din „Metoda de setare a 
mișcării standard de coborâre” să fie incorecte. 

Reactualizați setările în „Metoda de setare a mișcării 
standard de coborâre”. 

• Problemă la unitatea pedalei. 
Înlocuiți unitatea pedalei. 

 
 
 
 
* 
 
 

** 

E095 • A fost pornit întrerupătorul de alimentare în 
timp ce pedala era încă apăsată? 

Întoarceți pedala în poziția neutră. Atunci când este 
detectată poziția neutră a pedalei, eroarea va fi 
ștearsă, iar funcționarea normală va fi posibilă. 

• Tensiunea de alimentare este prea mică? 
Verificați tensiunea de alimentare. 

 
 
 
 
 
 
* 
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E111 • Mașina de cusut nu s-a putut opri corect în 
poziția de oprire sus a acului după tăierea 
firului. 

Îndepărtați resturile firului care pot bloca motorul. 
Opriți întrerupătorul, apoi întoarceți scripetele mașinii 
manual și verificați dacă acesta se rotește ușor. 
Verificați dacă nu există probleme cu mecanismul de 
tăiere a firului. 

 
 
* 
 
* 
 

** 

E112 • Bara acului se oprește înainte de poziția de 
oprire a acestuia (în sus sau în jos). 

Rotiți scripetele manual și verificați dacă acesta nu se 
rotește cu greutate. Îndepărtați resturile firului care 
pot fi blocate în zona din jurul cârligului rotativ. 

• Semnal anormal a poziției în sus a acului 
Opriți întrerupătorul de alimentare, apoi verificați 
conexiunea conectorului corespondent cu 10 pini. 

 

E113 • Oprirea nu a putut fi confirmată. 
Această eroare este afișată atunci când mașina nu a 
putut fi oprită imediat din cauza unei sarcini anormale 
care determină creșterea vitezei mașinii în timpul unei 
operațiuni de oprire. 
Rotiți scripetele manual și verificați dacă acesta nu se 
învârte cu greutate. 
Îndepărtați resturile firului care pot fi blocate în zona 
din jurul cârligului rotativ. 

 

E130 Mașina de cusut sau motorul nu funcționează atunci 
când pedala este apăsată. 

• Conectorul motorului cu 4 pini al cutiei de 
control este deconectat? 

Opriți întrerupătorul și verificați conexiunea 
conectorului motorului cu 4 pini. 

• Mașina de cusut a fost blocată? 
Opriți întrerupătorul, apoi întoarceți scripetele mașinii 
manual pentru a verifica dacă acesta se învârte cu 
ușurință. 

• Există o problemă la cutia de control. 
Înlocuiți cutia de control. 

 
 
 
 
 

7* 
 
 
 
* 
 
 

** 

E131 
Problemă cu 
semnalul 
codificatorului 
motorului 

• Conectorul corespondent cu 10 pini este 
deconectat de la caseta de control? 

Opriți întrerupătorul de alimentare, apoi verificați 
conexiunea conectorului corespondent cu 10 pini. 

• Există o problemă cu motorul sau placa 
principală cu circuite imprimate. 

Înlocuiți motorul sau cutia de control. 

 
 
 

7* 
 
 

** 

E132 • Problemă cu motorul.  
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Problemă cu 
funcționarea 
motorului. 

Înlocuiți motorul. 

• Problemă cu placa de bază principală. 
Înlocuiți cutia de control. 

** 
 

** 

E140 
Funcționare 
inversă a 
motorului. 

• A fost detectată funcționarea inversă a 
motorului. 

Înlocuiți motorul. 

 
 

** 

E150 
Motorul este 
supraîncălzit. 

• Acest cod se afișează atunci când motorul 
devine anormal de cald, iar protecția de 
temperatură a fost activată. 

După ce temperatura a scăzut, porniți întrerupătorul și 
utilizați mașina de cusut în mod normal. 

 

E151 
Problemă cu 
senzorul de 
supraîncălzire a 
motorului. 

• Conectarea conectorului corespondent cu 10 
pini la cutia de control este defectă. 

Opriți întrerupătorul de alimentare, apoi verificați 
conexiunea conectorului de rezolvare a 10 pini. 

• Problemă cu motorul sau PCB-ul principal. 
Înlocuiți motorul sau cutia de control. 

 
 
 
 
 

** 

E161 
Protecție la 
suprasarcina 
motorului. 

• Acest cod este afișat atunci când a avut loc o 
operație de suprasarcină a motorului. 

Opriți întrerupătorul de alimentare, apoi rotiți 
scripetele manual și verificați dacă acesta se rotește 
cu ușurință. 

• Există o problemă cu motorul. 
Înlocuiți motorul. 

 

E190 
Timpul de 
așteptare a 
motorului a 
expirat. 

• Acest lucru apare pe ecran atunci când mașina 
de cusut funcționează continuu timp de 3 
minute sau mai mult. 

Opriți întrerupătorul, reporniți-l, apoi utilizați mașina 
de cusut în mod normal. 

 

E191 
Timpul de 
așteptare a 
solenoidului de 
tăiere a firului a 
expirat. 

• Acest lucru este afișat dacă motorul mașinii de 
cusut se blochează în timpul tăierii firului. 

Îndepărtați resturile firului care pot bloca motorul. 
Verificați dacă nu există probleme cu mecanismul de 
tăiere a firului. 

 
 
* 
 

** 

E410 
Eroare la 
comunicarea cu 
panoul de 
operare. 

• Conectorul panoului de operare cu 8 pini este 
deconectat de la cutia de control? 

Opriți întrerupătorul de alimentare, apoi verificați 
conexiunea conectorului panoului de operare cu 8 
pini. 

 
 

7* 

E440 
Eroare la 
scrierea datelor 
pe PCB 
principal. 

• Problemă cu PCB-ul principal. 
Înlocuiți cutia de control. 

** 
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E441 
Eroare la citirea 
datelor de pe 
PCB principal. 

• Problemă cu PCB-ul principal. 
Înlocuiți cutia de control. 
 

** 

E442 
Probleme cu 
datele de pe 
PCB principal. 

• Datele de pe PCB-ul principal sunt corupte. 
Datele corupte au fost inițializate. 

Opriți alimentarea, apoi reporniți mașina. 

 

E451 
Eroare la 
scrierea datelor 
pe unitatea de 
detectare 
principală. 

• Datele nu au putut fi scrise corect pe panou 
atunci când este reglată poziția de oprire a 
acului. 

Repetați operația de scriere. 
• În mod alternativ, opriți alimentarea, apoi 

reporniți mașina pentru a o reseta. 

 

E701 
Tensiune de 
alimentare 
anormal de 
mare. 

• Tensiunea de alimentare corespunde 
specificațiilor de tensiune de pe cutia de 
control? 

Verificați dacă tensiunea se potrivește. 
Verificați conexiunea conectorului transformatorului 
cu 5 pini din interiorul cutiei de control. (220 V AC: 
P12, 230 V AC: P13) 

• Tensiunea de alimentare este anormal de 
mare? 

Verificați tensiunea de alimentare. 

• Problemă la cutia de control. 
Înlocuiți cutia de control. 

 
 
* 
 
* 
 
 

** 

E705 
Tensiune de 
alimentare 
anormal de 
scăzută. 

• Tensiunea de alimentare este anormal de 
scăzută? 

Verificați tensiunea de alimentare. 
Verificați conexiunea conectorului transformatorului 
cu 5 pini din interiorul cutiei de control. (220 V AC: 
P12, 230 V AC: P13) 

• Problemă la cutia de control. 
Înlocuiți cutia de control. 

 
* 
 
 

** 

E710 
Supracurent al 
motorului. 

• Conectorul echipamentului electric din 
interiorul cutiei de control este deconectat? 

Opriți întrerupătorul, apoi rotiți scripetele manual și 
verificați dacă acesta se învârte cu ușurință. 

• Acest cod este afișat dacă scripetele mașinii se 
mișcă cu greutate atunci când este rotit manual 
sau dacă mașina de cusut se blochează și are 
loc un curent anormal. 

Opriți întrerupătorul, apoi întoarceți scripetele manual 
și verificați dacă acesta se învârte cu ușurință. 

 
 
 
* 
 
 
 
 
* 
 
 
 



67 
 

• Acest mesaj este afișat dacă există o problemă 
la motor și are loc eliberarea unui curent 
anormal. 

Înlocuiți motorul. 

• Există o problemă la cutia de control. 
Înlocuiți cutia de control. 
 
NOTĂ: 
Atunci când tensiunea de alimentare este anormal de 
scăzută, poate fi afișat codul E710 în loc de E705. 

** 
 

** 

E790 
Problemă la 
alimentarea 
solenoidului 

• Acest cod este afișat atunci când nu există 
alimentare la solenoid sau dacă nivelul de 
alimentare este anormal de scăzut. 

Verificați conexiunea conectorului transformatorului 
cu 2 pini din interiorul cutiei de control. 

• Există o problemă la placa de bază principală 
sau la  transformator. 

Înlocuiți cutia de control. 

 
 
 
 
* 
 
 

** 

E791 
Supracurent la 
solenoid. 

• Acest cod este afișat atunci când există un 
supracurent în oricare dintre solenoizi (tăierea 
firului, eliminarea firului, inversarea rapidă sau 
filtrul presorului). 

Verificați rezistențele solenoizilor. 

• Problemă cu PCB principal. 
Înlocuiți cutia de control. 

 
 
 
* 
 

** 

 
În cazul în care apare un cod de eroare care nu este menționat mai sus sau dacă 
efectuarea soluției specificate nu rezolvă problema, contactați locul de unde ați 
achiziționat produsul. 
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9. ECRAN CU 7 SEGMENTE 
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MANUAL DE UTILIZARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Vă rugăm să rețineți că textul acestui manual poate diferi ușor de produsul actual achiziționat ca urmare a îmbunătățirii 
produsului. 
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