
MAŞINĂ DE CUSUT 

Manualele de utilizare 





Stimate client! 

Vă felicităm pentru achiziţionarea acestei maşini de cusut. 
 Aţi achiziţionat un produs de calitate, care a fost fabricat 
                 cu cea mai mare grijă. 

 Acest manual de utilizare vă prezintă toate informaţiile 
necesare cu privire la posibilităţile de utilizare ale maşinii 
dvs. de cusut. Dacă aveţi totuşi întrebări, vă rugăm să vă 
                adresaţi distribuitorului. 

Vă dorim să folosiţi produsul cu plăcere şi spor la cusut. 
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Indicaţii importante referitoare la siguranţă 

Atunci când utilizaţi aparatul electric, trebuie să respectaţi întotdeauna indicaţiile de bază 
referitoare la siguranţă. 
Citiţi toate manualele de utilizare înainte de a utiliza maşina de cusut. 

Pericol - cum se reduce pericolul de electrocutare: 

1. Maşina de cusut nu trebuie să rămână niciodată nesupravegheată dacă este pornită. 
2. După utilizarea maşinii scoateţi întotdeauna ştecherul din priza electrică. Acest lucru 
   este valabil şi înainte de operaţiunile de curăţare sau de alte operaţiuni. 
3. Dacă becul LED s-a deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător (sau 
   la unitate de service autorizată), sau de către o persoană calificată, pentru a evita un 
   pericol. 

Atenţie - cum se reduce pericolul de incendiu, de foc sau de rănire: 

1. Nu permiteţi ca maşina de cusut să fie utilizată ca jucărie. Este necesară supravegherea 
   atunci când maşina de cusut este utilizată în apropierea copiilor. 
2. Utilizaţi maşina de cusut numai pentru acele materiale care sunt descrise în manualul 
   de utilizare. 
3. Nu utilizaţi maşina de cusut în cazul în care cablul de reţea sau ştecherul este defect, 
   în cazul în care a pătruns apă în interior sau dacă maşina de cusut nu coase corect. În 
   aceste cazuri, trebuie să duceţi maşina la un atelier autorizat pentru a fi verificată. 
4. Nu utilizaţi niciodată maşina de cusut dacă are orificiile de aerisire blocate. Aveţi grijă 
   ca orificiile de aerisire ale maşinii de cusut şi pedala să nu prezinte depuneri de scame, 
   praf sau resturi de material. 
5. Din cauza mişcării în sus şi în jos a acului, există pericolul de rănire! Lucraţi întotdeauna 
   cu atenţie şi priviţi mereu către ceea ce lucraţi. 
6. Utilizaţi întotdeauna placa acului de tipul corespunzător. O placă a acului 
   necorespunzătoare poate să provoace ruperea acului. 
7. Nu utilizaţi ace îndoite. 
8. În timpul coaserii, nu trageţi de material! Atunci s-ar putea îndoi acul şi s-ar putea 
   provoca ruperea acului. 
9. Opriţi întotdeauna maşina atunci când efectuaţi reglaje în zona acului, de exemplu 
   atunci când puneţi aţa în ac, când schimbaţi acul, când schimbaţi picioruşul de presare 
   etc. 
10.Scoateţi ştecherul din priză înainte de a îndepărta capacul, a unge maşina de cusut sau 
   a efectua alte operaţiuni aşa cum sunt descrise în manualul de utilizare. 
11.Nu aruncaţi niciun obiect în orificiile maşinii de cusut. 
12.Nu utilizaţi maşina de cusut în aer liber. 
13.Nu utilizaţi maşina de cusut în locurile unde sunt utilizate produse cu gaz propulsor 
   (spray-uri) sau acizi. 
14.Pentru a opri maşina de cusut, puneţi întrerupătorul principal pe poziţia "O" şi scoateţi 
   ştecherul din priză. 
15.Trageţi de ştecher pentru a-l scoate din priză, nu trageţi de cablu. 
16.Nivelul presiunii zgomotului în condiţii normale de funcţionare este de 75dB(A). 
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17.Opriţi maşina de cusut sau scoateţi ştecherul din priza electrică în cazul în care maşina 
   nu funcţionează corespunzător. 
18.Nu puneţi niciun obiect pe pedală. 
19.În cazul în care cablul fixat pe pedală este deteriorat, este necesar ca acesta să fie 
   înlocuit de către fabricant, de către departamentul de service sau de alt personal 
   calificat pentru ca astfel să fie evitate pericolele. 
20.Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoanele care au 
   capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse (inclusiv copii) sau cărora le 
   lipsesc experienţa şi/sau cunoştinţele necesare, cu excepţia cazului în care ei sunt 
   supravegheaţi de către o persoană care răspunde pentru siguranţa lor sau dacă au 
   primit de la aceasta instrucţiuni despre modul de utilizare al dispozitivului. 
21.Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul. 
22.Păstraţi manualul de utilizare într-un loc adecvat, în apropierea dispozitivului. 
   Dacă oferiţi dispozitivul unei terţe persoane, înmânaţi-i şi manualul de utilizare. 

Păstraţi cu grijă acest manual de utilizare. 

Această maşină de cusut este destinată pentru uz casnic. 

III 



Cuprins 

Denumiri ...............................................................................................................................1 

Accesorii ...............................................................................................................................2 

Extensia masei de lucru .........................................................................................................3 

Conectarea maşinii la reţeaua electrică ................................................................................3 

Pârghia picioruşului presor - cu două trepte .........................................................................4 

Introducerea acului (sistem 130/705H) .................................................................................5 

Montarea suportului picioruşului presor.................................................................................6 

Înfirarea firului inferior ...........................................................................................................7 

Punerea bobinei ....................................................................................................................8 

Introducerea firului superior ..................................................................................................9 

Tensionarea firului ................................................................................................................10 

Scoaterea firului inferior .......................................................................................................11 

Coaserea ............................................................................................................................11 

Tabelul pentru ace şi fire ....................................................................................................12 

Memo............................................................................................................................ 13-14 

Cusătura dreaptă şi poziţia acului ......................................................................................15 

Cusătura în zigzag .............................................................................................................15 

Cusătură de tiv invizibil/Cusătură de lenjerie......................................................................16 

Coaserea nasturilor ...........................................................................................................17 

Gaura pentru nasture ........................................................................................................18 

Coaserea rupturilor .............................................................................................................19 

Coaserea cu picioruşul de tiv……. .....................................................................................20 

Cusătura în zigzag .............................................................................................................21 

Coaserea cu picioruşul pentru şnur ....................................................................................22 

Stoparea .............................................................................................................................23 

Cusături utilitare..................................................................................................................24 

Aplicaţie ..............................................................................................................................25 

Monograma şi brodarea cu gherghef…………....................................................................26 

Întreţinerea maşinii .............................................................................................................27 

Remedierea defectelor .......................................................................................................28 

IV 



Denumiri 

Buton de selectare a cusăturii 

Tensionarea firului 

Intinzator de fir 

Ghidaj fir 

 Limitator pentru 
ata bobinei 

   Buton pentru 
lungimea pasului cusaturii 

Cutit lateral de taiere 
a firului 

Picioruş presor 

Placa acului 

Pârghie pentru 
coasere înapoi 

Extensie masa de 
lucru 

Mâner 

Montarea bobinei 

Suport papiota 

Roata volanta 

Ghidarea firului superior 

Întrerupătorul 
principal 

Mufă de conectare 
la reţeaua electrică 

Pârghia picioruşului 
               presor 
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Accesorii 

Echipare standard 

Picioruş presor - 
de uz general 

Picioruş pentru 
coaserea rupturilor 

Picioruş pentru 
gaura de nasture 

Picioruş pentru 
coaserea nasturilor 

Accesorii suplimentare 
pot fi de asemenea comandate 

Picioruş pentru brodare 

Picioruş pentru tiv 

Picioruş pentru şnur 

Picioruş pentru surfilat 

Pensulă 

Cutitas de butoniera 

Picioruş pentru stopare/brodare 

Mosor (3x) 

Placă de brodare şi 
stopare 

Picioruş pentru tiv 
invizibil 

Şurubelniţă 

Limitator 

Suport pâslă (2x) 

Ace (3x) 
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Extensia mesei de lucru 

Dacă trebuie să se realizeze cusătura pe 
braţul liber, introduceţi mâna în locaşul A, 
trageţi extensia mesei de lucru şi îndepărtaţi-o. (1) 

Locaşu lA 

Interiorul extensiei mesei de lucru combinate este 
prevăzut pentru accesorii. (2) 

Conectarea maşinii la reţeaua electrică 

Introduceţi mufa (A) în maşină şi ştecherul 
(B) în priza electrică de perete. 
Puneţi întrerupătorul pe poziţia de pornire. 
(1) 

Pedala 
Cu ajutorul pedalei poate fi reglată viteza 
de coasere. (2) 

Lumina pentru coasere 
Puneţi întrerupătorul (C) pe poziţia de 
pornire. (1) 

Atenţie: 
Ca pedală, trebuie să fie utilizate 
dispozitivele FC-2902A/ FC-2902D 
(220-240V), fabricate de ZHEJIANG 
FOUNDER MOTOR CORPORATION 
LTD. (China) sau 4C-326G (220-240V), 
fabricat de Wakaho Electric Ind. Co.,Ltd. 
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Pârghia picioruşului presor - cu două trepte 

Când coaseţi materiale extrem de groase, 
deschiderea pentru stofă de sub picioruşul 
presor poate fi mărită ridicând mai 
mult pârghia picioruşului presor. (A) 
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Introducerea acului (sistem 130/705H) 

Înlocuiţi periodic acul, chiar de la primele 
semne de dificultate la coasere. Montaţi 
acul aşa cum este ilustrat în figură. (1) 
A. Slăbiţi şurubul de fixare a acului şi 
   strângeţi din nou după introducerea 
   acului. 
B. Partea plată a tijei trebuie să fie în 
   spate. Introduceţi acul până la opritorul 
   de la capătul arborelui. 
C/D. Introduceţi acul cât mai adânc. 

Atenţie: 
Puneţi întrerupătorul principal în 
poziţia "O"! 

Acul trebuie să fie în stare perfectă. (2) 
Dificultăţile la coasere apar atunci când: 
A. Acul este curbat 
B. Vârful acului este deteriorat 
C. Acul este tocit. 
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Montarea suportului picioruşului presor 

Ridicaţi picioruşul presor (a). Trebuie 
să fie montat aşa cum este indicat în 
ilustraţie (b). (1) 

Montarea picioruşului presor 
Coborâţi tija picioruşului presor (a) 
până când canalul (c) se va afla  
deasupra bolţului (d). 
Împingeţi uşor pârghia (e) in faţă. 
Coborâţi tija picioruşului presor (a) şi 
picioruşul presor (f) se va fixa. (2) 

Montarea picioruşului presor 
Ridicaţi picioruşul  presor. Împingeţi 
uşor pârghia (e) in faţă şi picioruşul se va desprinde de 
suport. (3) 

Introducerea limitatorului 
După cum se indică în ilustraţie, introduceţi 
cu grijă limitatorul (g), de exemplu 
pentru tivuri, pliuri etc. (4) 

Atenţie: 
Puneţi întrerupătorul principal pe 
poziţia ("O")! 
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Înfirarea firului inferior 

Aşezaţi mosorul pe axul mosorului şi 
trageţi firul prin ghidajul (1). 
Trageţi firul de la mosorul (2) prin ghidajul 
firului superior (3). 

Punerea bobinei pe ax. (4) 

Înfăşuraţi de câteva ori cu mâna firul pe 
mosorul gol, în sensul acelor de ceasornic. 
Aşezaţi mosorul în dreapta, în poziţia de 
bobinare (4). 

Acţionaţi pedala. Procesul de bobinare 
se va opri automat, de îndată ce bobina 
este plină.Împingeţi înapoi bobina şi 
îndepărtaţi-o. (5) 

Atenţie: 
Dacă axul sistemului de bobinare 
este în poziţia de bobinare, procesul 
de coasere este întrerupt automat şi 
roata volanta este blocată. Pentru 
coasere, împingeţi în stânga axul 
sistemului de bobinare (poziţia de 
coasere). 
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Punerea bobinei 

Când introduceţi sau scoateţi mosorul, acul 
trebuie să fie întotdeauna în poziţia de sus. 
Ţineţi extensia mesei de lucru şi deschideţi 
capacul. (1) 

Ţineţi cu mâna suveica. Puneţi mosorul 
astfel încât firul să fie înfirat în sensul 
acelor de ceasornic (sensul săgeţii). (2) 

Trageţi firul prin şanţ, sub lamela elastică. 
(3) 
Ţineţi suveica cu degetul arătător şi cu 
degetul mare. (4) 

Puneţi suveica în locaşul graifărului. (5) 

Atenţie: 
Puneţi întrerupătorul principal pe 
poziţia "O"! 
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Introducerea firului superior 

1. Puneţi mosorul pe axul mosorului, 
   puneţi capacul mosorului. 

2. Trageţi firul în faţă prin cele două inele 
   de ghidare printre discurile de tensionare 

3. Trageţi firul în jos, în stânga pe sub 
   ghidaj. 
4. Aşezaţi firul în sus, în dreapta peste 
   Intinzatorul de fir şi trageţi-l în faţă. 

5. Treceţi firul prin ghidajul de pe suportul 
   acului şi apoi prin urechea acului, din 
   faţă către spate. 
6. Tăiaţi firul pe cutitul lateral de taiere a firului . 

Atenţie: 
Puneţi întrerupătorul principal pe 
poziţia ("O")! Ridicaţi bara picioruşului presor şi 
aduceţi pârghia firului în 
poziţia cea mai de sus. 
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Tensionarea firului 

Tensionarea firului inferior (1) 
Pentru a verifica tensionarea firului inferior, 
introduceţi mosorul cu ata în suveică. 
Tensionarea firului este corectă atunci când 
suveica, la o uşoară legănare, se 
derulează cu aproximativ 5 până la 10 cm 
în jos şi apoi rămâne nemişcată. 
Dacă suveica se desfăşoară prea 
uşor, înseamnă că tensionarea firului 
este prea slabă; Dacă ea se desfăşoară 
prea greu sau chiar deloc, înseamnă că tensionarea 

firului este prea mare.. 

Tensionarea firului superior (2) 
Reglarea de bază a tensionarii firului 
superior: "AUTO". 
Pentru o tensionare mai puternică a firului 
superior, Rotiţi butonul de tensionare a firului către 
treapta imediat superioară. 
Pentru o tensionare mai slabă, trebuie să fie 
selectată treapta imediat inferioară. 

A. Tensionarea normală a firului 
B. Tensionarea firului superior este prea 
   slabă 
C. Tensionarea firului superior este prea 
   mare. 

Atenţie: 
Cele mai bune rezultate în ce priveşte 
tensionarea se obţin atunci când firul 
superior şi cel inferior sunt identice. 
Tesnionarea trebuie să fie modificată 
numai în cazul în care sunt utilizate 
fire diferite. 
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Scoaterea firului inferior 

Ţineţi capătul firului superior cu mâna. 
Rotiţi roata volanta înainte până când 
acul ajunge din nou în poziţia de sus. (1) 
(o rotaţie completă). 

Trageţi uşor de firul superior, astfel încât 
firul inferior să fie scos din gaura acului. 
Trageţi ambele fire pe sub picioruşul  
presor, spre spate. (2) 

Coaserea 

Coaserea înapoi  
La început şi la sfârşit, apăsaţi în jos 
Parghia de coasere inapoi. 
Executaţi câteva cusături înapoi. Când 
parghia este eliberată, maşina va realiza 
din nou cusătura înainte. (A/1) 

Îndepărtarea materialului cusut 
Rotiţi roata volanta pentru a aduce 
parghia firului în poziţia cea mai înaltă. 
Ridicaţi picioruşul presor.Trageţi 
materialul de cusut pe sub picioruşul  
presor, în spate. (2) 

Tăiaţi firul 
Ţineţi firul cu ambele mâini şi tăiaţi-l pe 
cutitul lateral de taiere a firului (B). (3) 
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Tabelul pentru ace şi fire 

De respectat, în general: 
Cu cât materialul este mai tare şi cu cât firul este mai gros, cu atât acul trebuie să fie 
mai gros. 
                                             Sistemul de ace 
 Tipul de ţesăturăLucrări de coasere 130/705H Tipul deTipul firului 
                                             ac şi grosimea 

Ţesături fine, de 
exemplu batist, mătase 

Ţesături medii, de 
exemplu bumbac, pânză 

Ţesături groase, de 
exemplu, cordon, Tweed 

Ţesături solide, dure, de 
exemplu materialul de 
jeans 

Ţesături elastice, de 
exemplu jerseu, tricotaj 

Pentru toate tipurile de 
ţesături 

Cusături decorative Ac universal 70 Fir din bumbac 

Cusături decorative Ac universal 80 Fir din bumbac Fir din 
material sintetic 

Fir din bumbac Fir din 
material sintetic 

Fir din material sintetic 
pentru jeans 

Fir din material sintetic 

Cusături decorative 

Cusături decorative 

Ac universal 90 

Ac pentru jeans 90-110 
Ac pentru material strech 
80-90 

Ac dublu 80-90 (cu vârf 
rotund) 

Ac universal 70-90 

Cusături 

Stopare, reparare, 
ajustare, găuri de 
nasturi, lucrări de 
cusături fine 

Coaserea penselor, 
cusături decorative, 
cusătură dublă 

Fir pentru brodat şi 
stopat 
Fir din bumbac 

Fir din bumbac Pentru ţesături fine 
până la medii 

Ac dublu 70/80 

Pentru tipurile de ţesături Coaserea penselor, 
                          cusături decorative,mai groase 
                          cusătură dublă 

Imitaţie de piele Toate lucrările de 
coasere 

Ac dublu 80/90 Fir de broderie 
Fir din bumbac 
Fir din material sintetic 

Fir din material sintetic Ac pentru piele 80-100 
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Memo 
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Memo 
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Cusătura dreaptă şi poziţia acului 

Pentru cusătura dreaptă rotiţi butonul de 
selectare a cusăturilor până când simbolul 
dorit sau litera dorită apare în """" 
fereastră. 

Poziţia acului poate fi în dreapta sau la 
mijloc. 

1. Buton de selectare a cusăturii 
2. Buton pentru lungimea cusăturii 
3. Fereastră de selectare a cusăturii 
4.Tensionarea  firului 

Cusătura în zigzag 

Rotiţi butonul de selectare a cusăturii astfel 
încât " " pe display să apară cusătură în 
zigzag. 
Cu acest buton puteţi selecta şi lăţimea 
cusăturii. (1) 

Lungimea cusăturii pentru cusătura în 
zigzag poate fi setată între "0" şi "4“. 
Lungimea normală a cusăturii este de 
"2.5“ mm sau mai mică. (2) 
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Cusătură de tiv invizibil / Cusătură de lenjerie 

Buton pentru lungimea cusăturii * Picioruş pentru tiv invizibil este un 
  accesoriu care nu este furnizat împreună 
  cu maşina. 

Pentru tivuri, perdele, pantaloni, fuste etc. 
    Tiv invizibil pentru material elastic. 
    Tiv invizibil pentru material gros. 

Reglaţi maşina aşa cum se indică în 
ilustraţie. (1) 

Pliaţi materialul. (2) 

Materialul pliat trebuie să se afle sub 
picioruşul presor. Rotiţi cu mâna, 
înainte, roata volanta până când acul va 
fi la capătul din stânga. Trebuie să înţepaţi 
puţin ţesătura. În caz contrar, va trebui să 
corectaţi lăţimea cusăturii (3). 

Aduceţi ghidajul piciorusului (4) la pliul ţesăturii, 
prin rotirea şurubului (5). 

Coaseţi încet şi conduceţi materialul cu 
atenţie, astfel încât poziţia sa faţă de ghidajul 
piciorusului să nu se modifice. 

Atenţie: 
Este nevoie de câteva exerciţii până 
când veţi realiza tivuri invizibile reuşite. 
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Coaserea nasturilor 

Buton pentru lungimea cusăturii Montaţi placa de stopare. (2) 

Montaţi picioruşul pentru coaserea 
nasturilor. (1) Aşezaţi nasturele sub 
picioruşul presor pe locul potrivit. 
Coborâţi picioruşul presor (3), selectaţi 
cusătură dreaptă "" , rotiţi butonul de 
reglare a lăţimii cusăturii până când acul 
intră exact în gaura nasturelui, coaseţi 
câteva cusături de fixare şi rotiţi roata de 
mână. 

Apoi selectaţi cusătură în zigzag "" . 
Selectaţi lăţimea cusăturii corespunzător 
distanţei dintre cele două găuri ale 
nasturelui, rotiţi butonul de reglare a lăţimii 
cusăturii şi rotiţi roata volanta pentru a 
verifica dacă acul intră exact în dreapta şi 
stânga în găurile nasturelui. 

Coaseţi nasturele cu aproximativ 10 
cusături. Apoi selectaţi cusătură dreaptă 
"" , rotiţi butonul de reglare a lăţimii 
cusăturii până când acul intră exact în 
gaura nasturelui, rotiţi roata volanta şi 
realizaţi câteva cusături de siguranţă. 

Dacă este necesar coaserea nasturilor pe mansete, 
montaţi un ac şi coaseţi (4). Pentru 
nasturii cu patru găuri, coaseţi mai întâi 
primele două găuri din spate şi apoi cele 
două găuri din faţă. 
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Gaura pentru nasture 

Buton pentru lungimea cusăturii Pregătirea 
1. Înlocuiţi picioruşul presor pentru 
   zigzag cu picioruşul presor pentru 
   gaura de nasture. 
2. Măsuraţi diametrul nasturelui şi adăugaţi 
   0,3 cm la lungime pentru a trasa gaura 
   nasturelui pe material. 
3. Aşezaţi materialul sub picioruşul 
   presor, astfel încât marcajul de pe 
   picioruşul presor să coincidă cu 
   marcajul de pe material. Coborâţi 
   picioruşul presor astfel încât 
   marcajul de pe material să corespundă 
   cu centrul găurii acului. 

Operaţiunile realizate în continuare: 
În poziţia de coasere (a) şi (c) realizaţi 
cusături, nu foarte multe. Cu tăietorul de 
cusătură executaţi tăierea orificiul broderiei. 

Indicaţie: 
- Reducând uşor tensionarea firului superior, 
  obţineţi rezultate mai bune. 
- Pentru materiale subţiri sau sensibile, 
  puneţi dedesubt o hârtie absorbantă sau, 
  eventual, un ziar. 
- Pentru ţesături elastice, folosiţi un fir 
  suplimentar de pornire, care va fi cusut în 
  zigzag deasupra. (e) 

Întotdeauna realizaţi butoniera 
de probă. 
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Coaserea rupturilor 

Buton pentru lungimea cusăturii Reglaţi maşina aşa cum se indică în 
ilustraţie. 
Selectaţi " " cusătura. 

Picioruşul pentru coaserea rupturilor poate 
fi utilizat la dreapta sau la stânga în funcţie 
de partea pe care se face cusătura, faţă de 
picioruşul presor. (1/2) 

De asemenea, este posibil să fie cusut un 
snur. Reglaţi butonul pentru lungimea 
cusăturii între "1" - "4" (în funcţie de 
grosimea materialului). (3) 
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Coaserea cu picioruşul de tiv 

Buton pentru lungimea cusăturii * Picioruşul de tiv este un accesoriu 
  care nu este furnizat împreună cu 
  maşina. 

Reglaţi maşina aşa cum se indică în 
ilustraţie. 
Selectaţi " " cusătura. 

Pentru tiv de materiale fine sau 
netede. 
Tăiaţi drept marginea materialului. 
Pliaţi marginea ţesăturii de două ori la 3 
mm (1/8"). Executaţi 4-5 cusături. Trageţi 
firul în spate. 

Introduceţi acul în material. 
Ridicaţi picioruşul de tiv şi introduceţi 
pliul în picioruşul de tivitură. (1) 

Trageţi spre dvs. materialul şi coborâţi 
din nou picioruşul de tiv. Începeţi 
coaserea. Ţineţi materialul cu mâna şi 
introduceţi-l în picioruşul de tiv. (2) 
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Cusatura în zigzag 

Buton pentru lungimea cusăturii Selectaţi " " cusătura. 

Realizaţi o cusătură elastică, coaseţi 
colţurile, realizaţi reparaţii, stopaţi rupturile, 
consolidaţi marginile. 

Puneţi petecul. (1) 

La repararea rupturilor, este recomandat să 
se pună dedesubt o ţesătură (consolidare). 
Coaseţi mai întâi doar pe mijloc, apoi 
acoperiţi bine ambele părţi. În funcţie de 
tipul ţesăturii şi al rupturii, realizaţi circa 3-5 
rânduri de cusătură. (2) 
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Coaserea cu picioruşul pentru snur 

Buton pentru lungimea cusăturii * Picioruşul pentru snur este un 
  accesoriu special pe care îl puteţi 
  cumpăra pentru maşina dvs. 

Reglaţi maşina aşa cum se indică în 
ilustraţie. 
Selectaţi " " cusătura. 

Efecte decorative, feţe de pernă, feţe de 
masă etc. 
Pentru coaserea snurului sunt adecvate 
diferite cusături, de exemplu cusătura în 
zigzag, cusătura în zigzag triplă, cusătura 
decorativă. 

Treceţi snurul pe sub lamela picioruşului 
pentru snur. Executaţi 1-3 cusături. 
Reglaţi lăţimea cusăturii în funcţie de 
numărul de snururi şi selectaţi cusătura 
(1/2). 
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Stoparea 

Buton pentru lungimea cusăturii * P ic io r u şu l pe n tr u st op a r e/broderie est e un 
  accesoriu special pe care îl puteţi 
  cumpăra pentru maşina dvs. 

Reglaţi maşina aşa cum se indică în 
ilustraţie. (1) Selectaţi " " cusătura. 

Montaţi placa de stopare/broderie.(2) Îndepărtaţi 
suportul picioruşului presor. (3) 

Montaţi picioruşul pentru stopare/broderie. Maneta 
(a) trebuie să se afle în spate, peste 
şurubul de fixare a acului (b).Apăsaţi 
cu forţă din spate, cu degetul arătător, 
picioruşul pentru stopare/broderie, şi strângeţi 
şurubul (c). (4) 

Mai întâi coaseţi gaura (asigurarea 
cusăturii). Primul rând trebuie să îl realizaţi 
întotdeauna de la stânga la dreapta. După 
ce coaseţi un sfert, rotiţi şi coaseţi pe 
deasupra. (5) 

Pentru rezultate optime vă recomandăm 
un inel de stopare. 

Atenţie: 
După finalizarea acestei lucrări, 
îndepărtaţi din nou placa de stopare. 

23 



Cusături utilitare / cusături ondulate 

Buton pentru lungimea cusăturii Reglaţi maşina aşa cum se indică în 
ilustraţie. 
Selectaţi "" cusătura. 
Reglaţi butonul de lăţime a cusăturii şi 
butonul de lungime a cusăturii în funcţie 
de materialul folosit. 

Cusătură de tip scoică (1) 
Pentru închiderea decorativă a marginilor. 
Adecvată pentru închiderea marginilor 
materialelor subţiri, tari sau elastice. 
Ieşirea în afară a zigzagului trebuie să fie 
exact în afara materialului, astfel încât să 
apară efectul de scoică. 

Cusătura pentru surfilat (2) 
Pentru surfilat, seturi, feţe de masă. 
Cusătură decorativă. 
. 

Cusătură universală (3) 
Pentru cusături de îmbinare plate, cu 
bandă de cauciuc, tivituri. Această 
cusătură poate fi folosită în diverse 
materiale groase şi materiale tricotate. 

* Picioruşul de broderie este un accesoriu 
  care nu este furnizat împreună cu 
  maşina. 

Selectaţi ""        cusătura. 
Cusăturile ondulate şi cusături decorative 
le puteţi realiza cu picioruşul de cusătură 
ondulată. 
Acest picioruş presor utilizează de 
fapt partea inferioară, pe o deschidere 
completă, care permite alunecarea cu 
uşurinţă peste forme de cusături groase, 
precum cusături în zigzag şi totodată 
permite ca materialul să fie transportat 
uniform. 
Cusăturile ondulate şi cusăturile decorative 
le puteţi ajusta dvs. înşivă prin reglarea 
lungimii şi a lăţimii. Cel mai bine este să 
experimentaţi pe resturi de ţesături diferite 
tipuri de cusături şi de reglaje. 
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Model aplicat 

Buton pentru lungimea cusăturii Reglaţi maşina aşa cum se indică în 
ilustraţie. 
Selectaţi " " cusătura. 
Selectaţi o lăţime mică a cusăturii. Toate 
modelele. 
Selectaţi lungimea cusăturii, după 
necesităţi. 

- Decupaţi modelul decorativ, coaseţi-l 
  puţin pe materialul de bază (însăilaţi). 
- Coaseţi pe conturul modelului. 
- Tăiaţi drept resturile de cusătură. 
- Scoateţi firul de însăilare. 
- Înnodaţi firul superior şi firul inferior sub 
  modelul decorativ. 

Indicaţie: 
În loc de însăilare, puteţi utiliza de 
asemenea un adeziv pentru textile. 
Cereţi consultaţii de la distribuitorul dvs. 

25 



Monograma şi brodarea cu cadrul de broderie 

Buton pentru lungimea cusăturii Reglaţi maşina aşa cum se indică în 
ilustraţie. 
Îndepărtaţi picioruşul presor şi suportul 
picioruşului presor. 
Coborâţi tija picioruşului presor. 

Selectaţi " " cusătura. 
Selectaţi lungimea cusăturii, după necesităţi. 

Montaţi placa de stopare. (1) 

Pregătirea pentru monogramă şi brodare 
- Desenaţi pe material literele sau modelul 
  dorit. 
- Pliaţi materialul. 
- Întindeţi materialul în gherghef. 
- Aşezaţi materialul sub ac.Asiguraţi-vă 
  că tija picioruşului presor se află în 
  poziţia cea mai de jos. 
- Rotiţi roata volanta pentru a trage firul 
  inferior.Executaţi câteva cusături de 
  siguranţă. 
- Ţineţi ghergheful cu degetul mare 
  şi arătătorul de la ambele mâini şi apăsaţi 
  materialul cu degetul mijlociu şi inelarul. 

Indicaţie: 
Ghergheful este folosit pentru a 
stabiliza materialul. 
Informaţii suplimentare la adresa: 
www.fischer-naehmaschinen.de 

Atenţie: 
După finalizarea acestei lucrări, ridicaţi 
din nou transportorul. (pârghia în dreapta) 
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Întreţinerea maşinii 

Îndepărtaţi placa acului: Rotiţi roata volanta până când 
acul se va afla în poziţia 
cea mai de sus. 

Deşurubaţi cu o şurubelniţă cele două 
şuruburi şi scoateţi placa acului. (1) 

Curăţarea transportorului: Îndepărtaţi 
suveica:Curăţaţi cu o pensulă întreaga 
zonă. (2) 

Curăţarea şi ungerea graiferului: Îndepărtaţi 
suveica.Îndepărtaţi prin rotire cele două 
suporturi ale graiferului, aşa cum este indicat 
în ilustraţie (a). Îndepărtaţi inelul graiferului 
(b) şi graiferul (c) şi curăţaţi cu o cârpă 
moale. În zona (d), ungeţi puţin cu ulei (1-2 
picături) pentru maşina de cusut. Rotiţi 
roata volanta până când piesa (e) va fi în partea stângă. 
Montaţi graiferul (c).Montaţi la loc inelul graiferului 
(b) şi suportul graiferului (a). 
Montaţi la loc suveica şi placa acului. 

Important: 
Reziduurile, precum praful şi resturile 
de fire trebuie să fie eliminate periodic. 
Maşina de cusut trebuie să fie dusă 
periodic la centrele noastre de service 
pentru a i se efectua întreţinerea. 
Trimiteţi maşina în fiecare an la unul 
dintre centrele noastre de service. 
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Remedierea defectelor 

Defectul 

Firul de sus 
se rupe 

Cauza 

1. Maşina este înfilată greşit. 
2. Tensionarea firului este prea puternică. 
3. Firul este prea gros pentru ac. 
4. Acul nu este montat corect. 
5. Firul s-a înfăşurat în jurul suportului 
   mosorului. 
6. Acul este deteriorat. 

Remedierea 

1. Infilaţi din nou maşina (pe traseul firului) 
   şi acul. 
2. Reduceţi tensionarea firului superior (o 
   treaptă de reglaj mai mică) 
3. Folosiţi un ac mai gros. 
4. Montaţi din nou acul (cu partea plată 
   în spate) 
5. Luaţi bobine şi desfăşuraţi firul 
6. Înlocuiţi acul 

1. Montaţi din nou suveica şi trageţi de fir. 
   Dacă se derulează cu uşurinţă, este 
   corect. 
2. Verificaţi bobina şi suveica. 
3. Corectaţi tensionarea firului inferior 
   conform instrucţiunilor 

1. Montaţi din nou acul (cu partea plată 
   în spate) 
2. Înlocuiţi acul 
3. Adaptaţi grosimea acului la material şi 
   la fir 
4. Verificaţi dacă este montat picioruşul 
   corespunzător. 

1. Înlocuiţi acul 
2. Montaţi din nou acul (cu partea plată 
   în spate) 
3. Adaptaţi grosimea acului la material şi 
   la fir 
4. Utilizaţi picioruşul corespunzător. 

1. Înfilaţi corect maşina 
2. Înfilaţi suveica aşa cum este indicat 
3. Grosimea acului trebuie să corespundă 
   cu materialul şi cu firul. 
4. Corectaţi tensionarea firului 

1. Folosiţi un ac mai gros. 
2. Verificaţi tensionarea  firului 

Firul de jos 
se rupe 

1. Suveica nu este corect aşezată. 
2. Suveica este înfilată greşit. 
3. Tensionarea firului inferior este prea 
   puternică . 

1. Acul este montat incorect 
2. Acul este deteriorat. 
3. Este montat un ac necorespunzător 
4. Este montat un picioruş necorespunzător. 

Cusături cu 
defecte 

Ruperea 
acului 

1. Acul este deteriorat. 
2. Acul nu este montat corect 
3. Material prea gros / ac necorespunzător. 
4. Este montat un picioruş necorespunzător. 

În timpul 
coaserii 
apar bucle 

1. Maşina nu este corect înfilată. 
2. Suveica nu este corect înfilată. 
3. Nu există compatibilitate între ac, material 
   şi fir. 
4. Tensionarea firului este necorespunzătoare. 

1. Firul este prea gros pentru ac 
2. Tensionarea firului este prea puternică. 

Cusăturile sunt 
legate una de alta 
sau se încreţesc 

Cusături 
neregulate 
Transport 
neregulat 

Maşina 
funcţionează 
zgomotos şi 
neuniform 

1. Firul este prea slab. 
2. Suveica este greşit înfilată. 
3. Materialul este tras în timpul coaserii. 

1. Utilizaţi un fir de calitate mai bună 
2. Înfilaţi din nou suveica şi montaţi-o 
   corect 
3. Nu trageţi de material.Acesta trebuie 
   să fie transportat automat. 

1. Ungeţi maşina conform instrucţiunilor. 
2. Curăţaţi graiferul şi transportorul conform 
   instrucţiunilor: 
3. Ungeţi maşina cu ulei de maşină de 
   cusut. 
4. Înlocuiţi acul 

1. Îndepărtaţi firul de sus şi suveica, 
   rotiţi roata de mână sacadat înapoi şi 
   înainte, eliminaţi resturile de fir. Ungeţi 
   conform instrucţiunilor. 
2. Împingeţi spre stânga axul bobinei. 

1. Maşina trebuie să fie unsă. 
2. Sunt lipite scame şi resturi de ulei pe 
   graifer sau pe tija acului. 
3. A fost folosit un ulei de calitate slabă, 
   care se lipeşte în maşină. 
4. Acul este deteriorat. 

1. Există scame lipite în graifer 
2. Axul mosorului pentru înfăşurare este 
   în dreapta. 

Maşina este 
blocată 
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INDICAŢII PENTRU ELIMINAREA PIESELOR VECHI 

Conform reglementărilor europene, nu se mai permite ca aparatele electrice şi electronice 
uzate să fie eliminate ca deşeuri menajere nesortate. 
În Germania, sunteţi obligat prin lege să duceţi aparatul vechi la un centru de colectare 
separat faţă de cel al deşeurilor menajere nesortate. Autoritatea publică, legală, 
responsabilă pentru eliminarea deşeurilor (municipalitatea) a stabilit pentru acesta puncte 
de colectare, în care sunt acceptate gratuit aparatele vechi din gospodăriile din zona 
dumneavoastră. 
Vă rugăm să vă informaţi despre calendarul de colectare a deşeurilor sau la autoritatea 
locală a oraşului sau comunei dvs. în legătură cu posibilităţile existente în zona 
dumneavoastră de a fi returnate sau colectate aparatele vechi. 

CARACTERISTICI ELECTRICE 
VERITAS Sarah 
230V~50Hz 70W 
Clasa de protecţie II 
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