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Ao utilizar um aparelho elétrico, devem ser sempre seguidas precauções básicas 
de segurança, incluindo a seguinte:

Leia todas as instruções antes de utilizar esta máquina de costura.

PERIGO - Para reduzir o risco de choque elétrico:
1. Um aparelho nunca deve ser deixado sem supervisão quando estiver ligado 

à corrente.
2. Desligue sempre este aparelho da tomada elétrica imediatamente após a 

sua utilização e antes da sua limpeza.

PERIGO - Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, 
choque elétrico ou ferimentos a pessoas:
1. Leia atentamente as instruções antes de utilizar a máquina
2. Conserve as instruções num local adequado, perto da máquina, e forneça-as 

se entregar a máquina a um terceiro.
3. Utilize apenas a máquina em locais secos.
4. Nunca deixe a máquina sem supervisão com crianças ou pessoas idosas, 

pois podem não ser capazes de avaliar o risco.
5. A máquina pode ser utilizada por crianças com idade superior a 8 anos, por 

pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com 
falta de experiência e conhecimentos se sob supervisão ou se estas forem 
instruídas sobre a utilização segura da máquina e sobre os perigos daí 
resultantes.

6. As crianças não podem brincar com o aparelho.
7. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser realizadas por 

crianças sem supervisão.
8. Desligue sempre a máquina antes de realizar a preparação para o trabalho 

(mudar a agulha, encher a bobina da máquina, mudar o calcador, etc.).
9. Desligue sempre a máquina da tomada se a deixar sem supervisão, para 

evitar ferimentos, ligando a máquina de forma expedita.
10. Desligue sempre a máquina da tomada antes de realizar a manutenção 

(lubrificação, limpeza).
11. Não utilize a máquina se estiver molhada ou num ambiente húmido.
12. Ao desligar a máquina da corrente, faça-o segurando na ficha e não no cabo.
13. Se a lâmpada LED for danificada ou quebrada, deve ser substituída pelo 

fabricante ou pelo seufornecedor de serviços, ou por uma pessoa com 
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qualificações semelhantes, de forma a evitar perigos.
14. Nunca coloque nada sobre o pedal.
15. Nunca utilize a máquina se as ranhuras de ventilação estiverem bloqueadas 

e mantenha as ranhuras de ventilação da máquina e o pedal livres de pó, 
óleo fúsel e fiapos.

16. A máquina só deve ser utilizada com o pedal designado, de modo a evitar 
perigos. Se o pedal for danificado ou quebrado, deve ser substituído pelo 
fabricante ou pelo seu fornecedor de serviços, ou por uma pessoa com 
qualificações semelhantes, de forma a evitar perigos.

17. O nível de ruído em condições normais de funcionamento é inferior a 75 
dB(A).

18. Não descarte aparelhos elétricos como lixo municipal não separado. Utilize 
as instalações de recolha separadas.

19. Contacte a sua autoridade local para obter informações sobre os sistemas 
de recolha disponíveis.

20. Se os aparelhos elétricos forem eliminados em aterros ou lixeiras, as 
substâncias perigosas podem vazar para as águas subterrâneas e entrar na 
cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

21. Ao substituir aparelhos antigos por novos, o vendedor é legalmente obrigado 
a recolher gratuitamente o seu aparelho antigo para eliminação.

22. A máquina não pode ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de 
experiência e conhecimentos, exceto se sob supervisão ou se forem 
instruídas. (Para fora da Europa)

23. As crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho. 
(Para fora da Europa)

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 
Esta máquina de costura destina-se apenas a uso doméstico.

Certifique-se de utilizar a máquina de costura a uma temperatura entre os 5ºC 
e os 40ºC. Se a temperatura for excessivamente baixa, a máquina pode não 
funcionar normalmente.

Para transportar a máquina de costura, segure na pega de transporte com a mão 
e apoie a máquina de costura com a outra mão.
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①	Alavanca do estica-fio

②	Mostrador de pressão do 
calcador

③	Botão de posição da agulha para 
cima/baixo

④	Botão de bloqueio automático

⑤	Botão de retrocesso

⑥	Botão de início/paragem

⑦	Corta-linhas

⑧	Mesa de costura e caixa de 
acessórios

⑨	Alavanca de arrasto

⑩	Botão do corta-linhas

⑪	Caneta para ecrã tátil

⑫	Eixo do bobinador

⑬	Batente do bobinador

⑭	Mostrador de ajuste de 
velocidade

⑮	Ecrã LCD (painel tátil)

⑯	Indicador de estado

⑰	Placa de referência rápida

⑱	Alavanca para casas de botões

⑲	Enfiador de agulhas

⑳	Placa da agulha

㉑	Parafuso de fixação da agulha

㉒	Calcador

㉓	Tampa da bobina

㉔	Pino da bobina horizontal

㉕	Segundo orifício da bobina 
horizontal

㉖	Volante

㉗	Porta USB

㉘	Interruptor de alimentação 
principal

㉙	Entrada do cabo de alimentação

㉚	Conetor do pedal

㉛	Guia da linha de bobina

㉜	Guia da linha superior.

㉝	Pega

㉞	Corta-linhas

㉟	Elevador do calcador

㊱	Unidade de bordado

Peças principais da máquina
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Acessórios
Os acessórios são armazenados 
dentro da caixa de acessórios.

 v Padrão
①	Calcador multifunções

②	Calcador para fechos de correr

③	Calcador para casas de botões

④	Calcador para ponto de cetim

⑤	Calcador para costura de botões

⑥	Calcador para bainhas invisíveis

⑦	Calcador para alinhavar

⑧	Calcador para cerzido/bordado

⑨	Bobina (3x)

⑩	Guia de borda/acolchoado

⑪	Suporte de bobina (Grande)

⑫	Suporte de bobina (Pequeno)

⑬	Feltro do pino da bobina

⑭	Segundo pino da bobina

⑮	Conjunto de agulhas

⑯	Chave de fendas em L

⑰	Chave de fendas

⑱	Abridor de casas/escova

⑲	Rede de bobina

⑳	Bastidor (120*180mm)

㉑	Bastidor (50*70mm)

㉒	Placa de ponto reto

㉓	Caneta para ecrã tátil

 v Opcional
㉔	Calcador para bainhas
㉕	Calcador para cordões
㉖	Calcador para acolchoado
㉗	Calcador com guia ajustável
㉘	Calcador para franzir
㉙	Calcador de arrasto
㉚	Agulha dupla

Nota
Para adquirir acessórios 
opcionais, por favor, consulte o 
seu revendedor local para mais 
informações.
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Ligar a máquina à corrente
 n Atenção

Certifique-se sempre de que a máquina 
está desligada da corrente e que o 
interruptor principal está desligado ("O"), 
quando a máquina não está a ser utilizada 
e antes de inserir ou remover peças.

Antes de ligar a fonte de alimentação, 
certifique-se de que a voltagem indicada 
na placa de características está em 
conformidade com a sua alimentação 
principal.

Coloque a máquina sobre uma mesa estável.

1. Ligue a máquina à corrente, conforme 
ilustrado.

2. Ligue o interruptor de alimentação ("I").
A lâmpada de costura acende-se quando o 
interruptor é ligado.

 vInformação sobre fichas 
polarizadas

Este aparelho tem uma ficha polarizada (uma 
lâmina é mais larga do que a outra) para 
reduzir o risco de choque elétrico; esta ficha 
apenas caberá numa tomada polarizada 
de uma só forma. Se a ficha não encaixar 
totalmente na tomada, inverta a ficha. Se 
mesmo assim não encaixar, contacte um 
eletricista qualificado para instalar a tomada 
adequada. Não modifique a ficha de forma 
alguma.

 v Pedal (Em modo de costura)
Quando a máquina estiver desligada, insira a 
ficha do pedal no seu conector na máquina.

Ligue a máquina e depois pressione 
lentamente o pedal para começar a coser. 
Solte o pedal para parar a máquina.

O utilizador pode carregar uma vez 
rapidamente no pedal para mudar a posição 
da agulha e ajustar a posição de paragem 
em simultâneo. A posição definida da agulha 
será exibida no ecrã.

 n Atenção
O pedal será desativado no modo de 
bordado.

Nota
Consulte um eletricista qualificado se 
tiver dúvidas sobre como ligar máquina à 
corrente. 

1

2 ON

OFF
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 v Indicador de estado

Visualização Geral Modo de costura Modo de bordado

Verde

Quando a linha superior 
é cortada, o motor para. 
A luz verde irá piscar 3 
vezes e depois voltará 
ao seu estado de luz 
constante. Quando a 
quantidade restante 
de linha de bobina é 
reduzida, o motor para.

A luz verde irá piscar 3 
vezes e depois voltará 
ao seu estado de luz 
constante.

Luz constante: A máquina 
está pronta para costurar; 
pressione longamente o 
botão de início/paragem 
para começar a coser de 
imediato.

Luz constante: 
A máquina está 
pronta para bordar; 
pressione longamente 
o botão de início/
paragem para 
começar a bordar de 
imediato.

Amarelo - A máquina não está 
pronta para costurar.

A máquina não está 
pronta para costurar.

Vermelho

O motor está 
sobrecarregado ou o 
eixo está bloqueado.

Uma vez o problema 
resolvido, a iluminação 
voltará ao estado 
anterior.

- -
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Mesa de costura
Segure na mesa de costura horizontalmente 
e depois puxe-a para a esquerda para a 
retirar da máquina.

Fixe a mesa de costura e depois empurre-a 
para a direita.

O espaço interior da mesa de costura é 
utilizado como uma caixa de acessórios.

 v Braço livre
É conveniente costurar com o braço livre 
para coser áreas tubulares, como bainhas de 
calças e punhos.
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Elevador do calcador de 2 passos
O elevador do calcador serve para levantar 
ou baixar o seu calcador.

Utilizar a rede de bobina
Nota

Para evitar o enredamento da linha, 
utilize uma rede de bobina. A rede é 
especialmente útil quando se utilizam 
bobinas enroladas grandes ou soltas. 
Altere a tensão da linha, se necessário.

Ao utilizar linhas especiais que giram 
rapidamente para fora da bobina, fixe primeiro 
uma rede à bobina.

Se a rede for demasiado longa, corte a rede 
de bobina à medida do tamanho da bobina.

①	Rede de bobina
②	Rede

Ao costurar multicamadas ou tecidos 
grossos, o calcador pode ser mais elevado 
manualmente para permitir que haja espaço 
suficiente para o seu trabalho de costura.

Nota
A agulha deve estar sempre na posição 
mais elevada.

1

2
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Enrolar a bobina
Por favor, siga a ordem dos números e veja as ilustrações correspondentes abaixo.

1. Coloque a linha e o suporte de bobina 
sobre o pino da bobina. Para uma 
melhor qualidade de costura, escolha um 
tamanho adequado de suporte de bobina 
e fixe-o junto da bobina.
①	Suporte de bobina grande
②	Suporte de bobina pequeno

2. Retire a linha da bobina e atravesse-a 
pela guia da linha superior.

4. Enrole a linha no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio em torno dos discos 
de tensão.

5. Coloque a extremidade da linha através 
de um dos orifícios interiores, conforme 
ilustrado, e coloque a bobina vazia no 
eixo do bobinador- Depois alinhe o 
entalhe com a mola do eixo do bobinador.
①	Entalhe
②	Mola do eixo do bobinador

3. Leve a linha à frente e puxe-a através da 
mola de pré-tensão, conforme ilustrado.

1 2

2

1
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6. Empurre a bobina para a direita. Quando 
o eixo do bobinador é empurrado para a 
direita, o ecrã exibirá a figura.

7. Segure na ponta da linha firmemente com 
uma mão. Carregue no pedal (apenas 
no modo de costura) ou pressione 
longamente o botão de início/paragem 
para começar a enrolar a bobina.

8. Depois de bobina ter enrolado algumas 
voltas, pare a máquina e corte a linha 
perto do orifício da bobina. Continuar a 
encher a bobina até estar cheia. Assim 
que a bobina estiver cheia, ela roda 
lentamente. Solte o pedal ou pressione 
o botão de início/paragem para parar 
a máquina. Depois empurre o eixo do 
bobinador para a esquerda.

9. Corte a linha e depois retire a bobina.

Nota
Quando o eixo do bobinador é empurrado 
para a posição correta, fica no modo 
"bobinador". A máquina é impedida de 
costurar e o volante é impedido de rodar. 
Para começar a costurar, empurre o eixo 
do bobinador de volta para a esquerda.

Nota
Utilize uma bobina que tenha sido 
corretamente enrolada com linha, caso 
contrário, a agulha pode partir-se ou a 
tensão da linha será incorreta.
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Inserir a bobina
 n Atenção 

Desligue o interruptor de alimentação ("O").

Ao inserir ou retirar a bobina, a agulha e 
o calcador devem estar completamente 
levantados.

Abra a tampa da bobina empurrando o botão 
de desbloqueio para a direita.

①	Botão de desbloqueio

Insira a bobina na caixa da bobina com a 
linha a deslizar no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio (seta).

Puxe a linha através da ranhura (A).

Com um dedo pousado levemente sobre a 
bobina, siga as marcas das setas e passe a 
linha para dentro da guia da linha de bobina.

Para cortar a linha em excesso, puxe-a para 
o cortador no ponto (B).

Feche a tampa da bobina.

1
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Enfiamento da linha superior

1. Ligue o interruptor de alimentação ("I"). 
Levante o elevador do calcador.

2. Pressione o botão de posição da agulha 
para cima/baixo para colocar a agulha e 
a alavanca do estica-fio na posição mais 
elevada.

3. Coloque a linha e o suporte de bobina 
sobre o pino da bobina. Para uma 
melhor qualidade de costura, escolha um 
tamanho adequado de suporte de bobina 
e fixe-o junto da linha.
①	Suporte de bobina grande
②	Suporte de bobina pequeno

Por favor, siga a ordem dos números e veja as ilustrações correspondentes abaixo. É 
importante efetuar corretamente o enfiamento para obter uma costura de qualidade. 
Caso contrário, vários problemas irão ocorrer.

ON

OFF

1 2
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4. Retire a linha da bobina e atravesse-a 
pela guia da linha superior.

5. Leve a linha à frente e puxe-a através da 
mola de pré-tensão, conforme ilustrado.

6. Continue a levar a linha para dentro dos 
discos de prata para a manter na tensão 
adequada.

7. Passe linha por baixo da mola de ajuste 
e depois puxe-a para cima conforme 
indicado nas setas.

8. Puxe a linha até ao topo e depois passe-a 
através da ranhura da alavanca de 
regulação. Depois leve a linha para baixo.

9. Passe a linha por detrás da guia da linha 
plana e horizontal. Use o enfiador de 
agulhas para enfiar a linha na agulha. 
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10. Baixe o elevador do calcador.

11. Puxe a alavanca para baixo até ao fundo. 
Quando ouvir um "clique", significa 
que está na posição certa para fazer o 
enfiamento da agulha e o pino do gancho 
passa através do olho da agulha.
①	Alavanca
②	Pino do gancho
③	Agulha

12. Passe a linha em torno da guia da linha. 
Pegue na linha em frente da agulha e 
certifique-se de que está debaixo do pino 
do gancho.
①	Guia da linha
②	Pino do gancho

13. Para cortar a linha em excesso, pegue 
na extremidade da linha e deslize-a 
suavemente sobre o corta-linhas 
localizado à direita da agulha.
①	Corta-linhas

14. Levante a alavanca. O gancho irá rodar e 
passar a linha através do olho da agulha 
para formar um laço. Puxe a linha através 
do olho da agulha para completar o 
enfiamento.

Nota
A sua máquina tem a linha enfiada e está 
pronta para costurar. Siga as instruções 
no capítulo "Começar a costurar" para 
começar a costurar.

2

31

1

2

1
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Elevar a linha de bobina
Ao fazer franzidos ou ponto de franzido com folhos, levante primeiro a linha de bobina 
como descrito abaixo.
 

Segure na linha superior com a sua mão 
esquerda. Rode o volante para si (no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio) para 
baixar a agulha abaixo da placa da agulha e 
depois levante-a para trazer a linha de bobina 
para cima.

Puxe suavemente a linha superior para subir 
a linha de bobina através do orifício da placa 
da agulha. A linha da bobina formará um laço.

Puxe ambas as linhas para trás, por debaixo 
do calcador
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Substituir a agulha

 n Atenção 
Desligue o interruptor de alimentação ("O") 
quando efetuar as operações abaixo!

Rode o volante para si para levantar a agulha. 
Depois solte o parafuso de fixação da agulha 
para a retirar.

①	Parafuso de fixação da agulha

As agulhas devem estar em perfeitas 
condições.

Ao inserir uma nova agulha, mantenha o lado 
plano do eixo para trás.

Empurre a agulha para dentro do parafuso 
de fixação até que esta toque no pino e 
pare. Depois fixe-o apertando o parafuso de 
fixação da agulha.

①	Lado plano do eixo
②	Pino

Mude a agulha regularmente, especialmente quando mostrar sinais de desgaste ou se 
causar problemas.

Podem ocorrer problemas com:

①	Agulhas dobradas
②	Agulhas rombas
③	Pontas danificadas

1

1

2

1

2

3
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Combinar agulha/tecido/linha

TAMANHO DA 
AGULHA TECIDOS LINHA

65/9 - 75/11 Tecidos leves-algodão fino, voile, 
sarja, seda, musselina, Qiana, 
entrelaçados, malhas de algodão, 
tricô, camisolas,crepes, tecidos 
de poliéster, tecidos de camisas e 
blusas.

Linha leve em algodão, nylon, 
poliéster ou poliéster envolvido 
em algodão.

80/12 Tecidos de peso médio-algodão, 
cetim, "kettlecloth", pano de vela, 
malhas duplas, lãs leves.

A maioria das linhas vendidas 
são de tamanho médio e são 
adequadas para estes tecidos e 
tamanhos de agulha.

Utilize linhas de poliéster em 
materiais sintéticos, e de algodão 
em tecidos naturais, para obter 
melhores resultados.

Utilize sempre a mesma linha em 
cima e em baixo.

90/14 Tecidos de peso médio-lona, lã, 
malhas mais pesadas, tecido de 
felpa, gangas.

100/16 Tecidos pesados-telas, lãs, tenda 
exterior e tecidos acolchoados, 
gangas, material de estofamento 
(leves a médios).

Nota
1. Em geral, as linhas e as agulhas finas são utilizadas para costurar tecidos finos. As linhas 

e as agulhas mais grossas são utilizadas para costurar tecidos pesados.
2. Teste sempre o tamanho da linha e da agulha num pequeno pedaço de tecido que será 

utilizado para a costura efetiva.
3. Utilize sempre a mesma linha na agulha e na bobina.
4. Utilize um estabilizador ou coloque um suporte para tecidos finos ou elásticos, e selecione 

o calcador correto.
5. Recomenda-se a utilização de uma agulha 90/14 ao bordar em tecidos pesados, ou então 

utilizar produtos estabilizadores (por exemplo, ganga, espuma de polipropileno, etc.). Uma 
agulha de 75/11 pode dobrar-se ou partir-se, o que pode resultar em lesões.

6. Para fio de nylon transparente, utilize sempre agulhas de 90/14 - 100/16. A mesma linha é 
normalmente utilizada para a linha de bobina e para a linha superior
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Mudar o calcador

 v Retirar o calcador
Levante o elevador do calcador. Pressione a 
alavanca traseira para soltar o calcador.

①	Alavanca

 v Fixar o calcador
Baixe o elevador do calcador até que o 
engate encaixe no pino.

O calcador prender-se-á automaticamente ao 
suporte do calcador.

①	Encaixe 
②	Pino 

 v Retirar e inserir o suporte do 
calcador

Levante o elevador do calcador. Alinhe o 
suporte do calcador com o lado esquerdo 
inferior da barra do calcador. Prenda o 
suporte do calcador. Depois aperte o 
parafuso com a chave de fendas incluída.

①	Barra do calcador
②	Suporte do calcador

 v Inserir a guia de borda/
acolchoado
Insira a guia de borda/acolchoado na 
ranhura, conforme ilustrado. Ajuste a 
largura necessária de acordo com as suas 
aplicações de costura.

①	Ranhura
②	Guia de borda/acolchoado

 n Atenção 
Desligue o interruptor de alimentação ("O").

Utilize sempre o calcador adequado para o 
ponto selecionado. O calcador errado pode 
causar a quebra da agulha.

1

2

1

2

1

2

1
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Substituir a placa da agulha
 n Atenção 

Desligue o interruptor de alimentação ("O").

Apenas são aplicáveis pontos retos 
específicos durante a utilização da placa de 
ponto reto. (Grupo de padrões A 01 & 03 & 
05)

0301 05

3.5

Retire a agulha, o calcador e o suporte do 
calcador.

Retire os parafusos da placa da agulha e, de 
seguida, retire a placa da agulha.

①	Parafusos

Mude a placa de ponto reto e aperte os 
parafusos.

A placa de ponto reto é recomendada para 
o modo de bordado, para obter uma melhor 
qualidade de bordado. Também pode ser 
utilizado para pontos retos na posição de 
agulha média no modo de costura normal.

O desenho particular do orifício central mais 
pequeno pode proporcionar um melhor 
suporte do tecido durante a costura em ponto 
reto.

Assim, pode-se evitar que o tecido seja 
puxado para baixo na área da bobina/gancho, 
especialmente no início ou no fim de uma 
costura.

1

1
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Levantar e descer os dentes de transporte
A alavanca de arrasto pode ser vista na base 
da parte da frente da máquina de costura, 
quando a mesa de costura está aberta.

Deslize a alavanca de arrasto para baixar ou 
levantar os dentes de transporte. Quando a 
alavanca está na posição levantada, o dente 
de transporte irá levantar-se automaticamente 
quando estiver a costurar.

Ajustar a pressão do calcador
O mostrador de pressão do calcador está na 
parte superior esquerda da placa frontal.

A pressão do calcador da máquina foi 
pré- ajustada e não requer nenhum ajuste 
particular para a costura geral.

Configuração básica do mostrador de 
pressão do calcador: "0".

Para costurar com tecido muito fino, reduza 
a pressão rodando o botão no sentido dos 
ponteiros do relógio (-1, -2, -3) e, para tecidos 
pesados, aumente a pressão rodando-a no 
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio 
(+1, +2).

①	Alavanca de arrasto
②	Posição baixa
③	Posição elevada

Nota
Quando terminar o trabalho, (por exemplo, 
costura de botões e cerzidos, bordados e 
monogramas de movimento livre), mova 
a alavanca de arrasto para a posição 
elevada para efeitos de costura geral.

2

3

1
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Botões de operação

2. Botão de retrocesso
Quando o grupo de padrões A, números 
01- 06, é selecionado, a máquina costura 
de forma invertida e a baixa velocidade ao 
manter-se pressionado o botão de retrocesso. 
A máquina irá costurar para a frente depois 
de o botão ser libertado.

Quando o grupo de padrões B, números 
07- 88, é selecionado, a máquina costura 
imediatamente 3 pontos de bloqueio ao 
manter-se pressionado o botão de retrocesso. 
Depois para automaticamente.

O ecrã LCD exibirá o ícone de retrocesso.

1. Botão de início/paragem
Pressione longamente o botão de início/
paragem para iniciar a máquina. Pressione 
novamente o botão de início/paragem para 
parar a máquina. A máquina roda lentamente 
no início da costura.

A velocidade de costura pode ser controlada 
através do mostrador de ajuste de velocidade.

Desta forma, pode operar a máquina sem 
pedal.
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5. Botão do corta-linhas
Pressione este botão depois de terminar a 
costura e a máquina irá cortar a linha.

4. Botão de posição da agulha para cima/
baixo

Com o botão de posição da agulha para 
cima/para baixo, pode decidir se a agulha 
para na posição mais alta ou mais baixa (isto 
é, no tecido) quando parar de costurar.

Nota
Durante a costura, pressione o botão de 
posição da agulha para cima/baixo e a 
máquina irá parar automaticamente.

Pressione o botão para que a seta no ecrã 
LCD aponte para cima e a agulha pare

na posição mais elevada. Pressione o botão 
para que a seta aponte para baixo e a 
máquina irá parar com a agulha na posição 
mais baixa.

3. Botão de bloqueio automático
Quando a máquina não está a costurar: 
Pressione o botão de bloqueio automático. A 
máquina costura 3 pontos na mesma posição 
e depois para.

Quando a máquina está a costurar: Quando 
o grupo de padrões A, números 01-06, é 
selecionado e o botão de bloqueio automático 
é pressionado, a máquina costura 3 pontos 
de bloqueio. Depois, para automaticamente.

Enquanto a máquina está a costurar: Quando 
o grupo de padrões A, números 07- 8, é 
selecionado e o botão de bloqueio automático 
é pressionado, a máquina costura 3 pontos 
de bloqueio na extremidade do padrão atual. 
Depois, para automaticamente. A função será 
cancelada se pressionar o botão mais uma 
vez ou se selecionar outro padrão.

O ecrã LCD exibirá o ícone até a máquina 
estar parada.
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6. Mostrador de ajuste de velocidade
No modo de costura, o mostrador de ajuste 
da velocidade pode controlar a velocidade 
de costura. Rode o mostrador no sentido dos 
ponteiros do relógio para tornar a velocidade 
de costura mais rápida. Rode o mostrador no 
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio 
para tornar a velocidade de costura mais 
lenta.



25

Painel de operações

1. Ícone de página inicial
Se tocar no ícone de página inicial em 
qualquer modo, voltará ao modo de

3. Ícone de configurações 
Toque no ícone de configurações para alterar 
as configurações do modo de costura e 
do modo de bordado. Por favor, consulte o 
capítulo "Configurações avançadas" para 
mais informações.

2. Ícone de bloqueio 
Toque no ícone de bloqueio para bloquear 
a máquina. Mostrará um cadeado no 
ecrã. Toque novamente neste ícone para 
desbloquear a configuração. 

4. Ícone de retrocesso
Toque no ícone de retrocesso para voltar à 
última página.
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5. Ícone de apagar 
Toque no ícone de apagar para apagar cada 
ponto individualmente. Se quiser apagar 
todos os pontos, toque longamente no ícone 
de apagar. Depois de aparecer a mensagem 
de solicitação, clique em "confirmar" para 
apagar todos os pontos. 

6. Ícone de combinação (Em modo de 
costura)

Toque no ícone de combinação para entrar 
ou sair do modo de combinação.

7. Ícone de memória (Em modo de costura)
Toque no ícone de memória para recuperar/
guardar/apagar padrões guardados no 
meu programa favorito ou no programa de 
memória.

8. Ícone de Mover/Ajuste de valor
 - Ir para a página anterior/seguinte.
 - Ajustar a configuração do valor do 

parâmetro.
 - Mova o cursor para a posição desejada.

9. Ícone de posição de paragem (Em modo 
de bordado)

Quando quiser mudar a linha e verificar que a 
distância entre o carro de bordar e a agulha é 
demasiado próxima, por favor, toque no ícone 
de posição de paragem para mover o carro 
de bordar para o lado esquerdo, e assim será 
mais fácil para si mudar a linha.

Toque novamente no ícone e o carro de 
bordar voltará à posição original.

10. Ícone de traço (Em modo de bordado)
Toque no ícone de traço para verificar o 
tamanho da área de bordado no modo de 
edição
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Selecionar o ponto
Ligue o interruptor de alimentação ("I"). Toque 
no ícone de modo de costura.

①	Ícone de modo de costura
②	Ícone de modo de bordado

A configuração de padrão predefinida é a 
posição média da agulha no grupo A. Se 
quiser mudar para outro ponto, toque no 
ícone de seleção de padrão para selecionar o 
ecrã. 

①	Ícone de seleção de padrão

Existem 5 grupos para a seleção de padrões. 
(Pontos utilitários/pontos para casas de 
botões/pontos de letras - estilo bloco, estilo 
script, estilo de contorno)

Toque continuamente no ícone de seleção de 
modo para ver outros grupos.

①	Número da página atual/número total de 
páginas

②	Ícone de seleção de modo

Toque no ícone de página anterior/seguinte 
para ver outra página no mesmo grupo de 
padrões.

①	Ícone de página anterior/seguinte

Escolha o ponto desejado.

1 2

1

1

2

1
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Nota
Quando os pontos de letras são 
selecionados, apenas a tensão pode ser 
ajustada. As funções de largura do ponto, 
comprimento do ponto, espelho, agulha 
dupla, alongamento e densidade estão 
bloqueadas.

Entre no ecrã de definição de parâmetros do 
ponto.
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Alterar o ponto

 v Alterar o comprimento do ponto
Ao selecionar um ponto, a máquina ajustará 
automaticamente os valores de comprimento 
do ponto recomendados, que serão 
mostrados no ecrã LCD.

Após selecionar o ponto, toque no ícone de 
comprimento do ponto para o modo de ajuste. 
Toque no ícone de ajuste de valor "+" ou "-" 
para ajustar o comprimento do ponto.

Para um comprimento de ponto mais 
curto, toque no ícone "-". Para um maior 
comprimento de ponto, toque no ícone "+".

Pontos diferentes terão limitações de 
comprimento diferentes.

 

Depois de selecionar o ponto, pode ajustar a 
largura do ponto, o comprimento do ponto e a 
tensão.

①	Calcador e letra de identificação sugerida
②	Ícone de largura do ponton
③	Ícone de comprimento do ponto
④	Ícone de tensão

2 3 4

1

Nota
 Valor predefinido 
 Valor após ajuste Valor predefinido 
 No modo de ajuste Valor 
 Predefinido no modo de ajuste

321 4
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 v Alterar a largura do ponto
Ao selecionar um ponto, a máquina ajustará 
automaticamente os valores de largura do 
ponto recomendados, que serão mostrados 
no ecrã LCD.

Depois de selecionar o ponto, toque no ícone 
de largura do ponto para o modo de ajuste. 
Toque no ícone de ajuste de valor "+" ou "-" 
para ajustar a largura do ponto.

Para um ponto mais estreito, toque no ícone 
"-". Para um ponto mais largo, toque no ícone 
"+".

Pontos diferentes terão uma limitação de 
largura diferente.

 v Alterar a tensão da linha
O ajuste adequado da tensão é importante 
para a costura. Não há um único ajuste de 
tensão que seja apropriado para todas as 
funções de pontos e tecidos.

Ajuste básico da tensão da linha: "4".

Depois de selecionar o ponto, toque no ícone 
de tensão da linha para o modo de ajuste. 
Toque no ícone de ajuste de valor "+" ou "-" 
para ajustar a tensão do ponto.

Tensão normal da linha para costura em 
ponto reto.

①	Linha superior
②	Linha de bobina
③	Superfície
④	Lado do avesso4

3
1

2
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A tensão da linha é demasiado apertada 
para a costura em ponto reto. Para reduzir a 
tensão, toque no ícone "-".

A tensão da linha é demasiado solta para 
a costura em ponto reto. Para aumentar a 
tensão, toque no ícone "+".

Tensão normal da linha para costura em 
ziguezague e decorativa.

Para todas as costuras decorativas, obterá 
sempre um melhor ponto de costura e menos 
dobras no tecido.

A tensão correta da linha obtém-se quando 
uma pequena quantidade da linha superior 
aparece no lado inferior do tecido.
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 v Espelho
A função de espelho consiste em criar a 
imagem de espelho horizontal do ponto 
selecionado. Exceto os pontos 01-03, 05 
do grupo de padrões A, os outros pontos 
podem ser criados como imagens de 
espelho.  

Depois de selecionar o ponto, toque no ícone 
de configurações para entrar no ecrã de 
funções de padrões.

Toque no ícone ON para ajustar a função 
de espelho e o ecrã LCD exibirá o ícone de 
espelho.

A máquina continuará a costurar o ponto de 
espelho até que toque no ícone OFF no ícone 
de espelho no ecrã de funções.

A função de espelho também será cancelada 
se o ponto for alterado.

1 2

①	Padrão normal
②	Padrão de imagem de espelho

Ícone de configurações
Toque no ícone de configurações para entrar 
ou sair do ecrã de funções de padrões.

①	Ícone de configurações
Toque no ícone de mover para ir para 
diferentes ajustes de funções na sequência 
abaixo:

①	Espelho
②	Agulha dupla
③	Alongamento
④	Densidade

Se a função não funcionar neste padrão, não 
será mostrada no ecrã.

4321

1
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 v Agulha dupla
* A agulha dupla é opcional. Não está incluída 

na máquina.

Inserir a agulha dupla. Por favor, consulte 
o capítulo "Substituir a agulha" para mais 
informações.

 n Atenção
Ao utilizar agulhas duplas, não se esqueça 
de fixar o calcador sugerido, que aparece 
no ecrã.

Utilize apenas conjuntos de agulhas duplas 
com o máximo de 2,5mm de distância da 
agulha, tamanho de agulha 12(80).

Siga as instruções de enfiamento para 
uma só agulha usando o pino da  bobina 
horizontal. Enfie a linha através da agulha 
esquerda.

Coloque o segundo pino da bobina no orifício 
no topo da máquina. Enfie a linha através dos 
pontos restantes, certificando-se de omitir 
a guia da linha acima da agulha e passar a 
linha através da agulha direita.

Enfie cada agulha separadamente.

Nota
Certifique-se de que as duas linhas 
utilizadas na agulha dupla têm o mesmo 
peso. Pode usar uma ou duas cores.

Depois de selecionar o ponto, toque no ícone 
de configurações para entrar no ecrã de 
funções de padrões.

①	Ícone de configurações

Toque no ícone de mover para ir para o ecrã 
de ajuste da função de agulha dupla.

1



34

Toque no ícone ON para ajustar a função de 
agulha dupla e depois o ecrã LCD exibirá o 
ícone de agulha dupla.

Toque para ajustar o modo de agulha dupla 
e a largura do ponto será ajustada na faixa 
de segurança. Quando cancela o modo 
de agulha dupla, o parâmetro de largura 
mantém-se.

Duas linhas de costura são cosidas 
paralelamente uma à outra.

Nota
Ao costurar com agulha dupla, proceda 
sempre lentamente e certifique-se de 
manter uma velocidade baixa para 
assegurar uma costura de qualidade.

A máquina continuará a costurar o ponto de 
agulha dupla até tocar no ícone OFF no ecrã 
de ajuste da função de agulha dupla.

Nota
Quando tiver sido selecionada a costura 
com agulha dupla, esta permanecerá 
ativa mesmo que o padrão do ponto seja 
alterado.
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 v Alongamento
O grupo de padrões A 16-25 pode ser 
alongado 

Depois de selecionar o ponto, toque no ícone 
de configurações para entrar no ecrã de 
funções de padrões.

①	Ícone de configurações

Toque no ícone de mover para ir para o ecrã 
de ajuste da função de alongamento.

1

Toque no ícone "+" ou "-" para ajustar o 
ponto, que pode ser alongado até 5 vezes o 
comprimento original.

Para um ponto mais longo, toque no ícone 
"+". 

X1

X2

X3

X4

X5

A máquina continuará a costurar o ponto de 
alongamento até que reponha a relação de 
alongamento no ecrã de ajuste da função de 
alongamento.

Quando a largura ou o comprimento do ponto 
é alterado, existe uma maior variedade de 
padrões disponíveis.

Para um ponto mais curto, toque no ícone "-".

O ecrã LCD exibirá o ícone de alongamento.
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Depois de selecionar o ponto, toque no ícone 
de configurações para entrar no ecrã de 
funções de padrões.

①	Ícone de configurações

Toque no ícone de mover para ir para o ecrã 
de ajuste da função de densidade.

1

1

A configuração de densidade predefinida está 
em alta densidade.

①	A densidade do comprimento do ponto é 
de 0,4mm

1

Toque no ícone ON para ajustar a função 
de densidade e depois o ecrã LCD exibirá o 
padrão ajustado. 

①	A densidade do comprimento do ponto 
é de 0,4mm*1,5 vezes=0,6mm de 
densidade.

Depois de ajustar a densidade. Toque no 
ícone de configurações ou no ícone de 
retrocesso para voltar ao modo de ajuste de 
parâmetros do ponto. O ecrã LCD irá

exibir o ícone de densidade

Se precisar de ajustar a densidade do ponto, 
toque no ícone de densidade para o modo de 
ajuste.

Toque no ícone de ajuste de valor "+" ou "-" 
para ajustar a densidade.

 v Densidade
A densidade do grupo de padrões A, 16-25, 
pode ser ajustada. 
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O meu programa favorito

Depois de editar o padrão, toque no ícone 
de memória para entrar no modo do meu 
programa favorito.

Pode ajustar os seus pontos e letras favoritas que usa mais vezes. Uma vez que os 
padrões armazenados não se perdem após a máquina de costura ser desligada, podem 
ser recuperados em qualquer altura. 

1

 v Guardar padrão
Toque no ícone de guardar para entrar no 
ecrã do meu programa favorito.

①	Ícone de guardar 

Existem 9 padrões que podem ser guardados 
no meu programa favorito, que cria um 
acesso rápido e fácil em qualquer altura.

Selecione a pasta onde pretende guardar os 
padrões.
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 v Substituir padrão
Selecione o número a ser substituído.

A mensagem de solicitação irá aparecer e 
depois clique em "confirmar" para substituir o 
padrão.

 v Recuperar padrão
Toque no ícone de recuperar para entrar no 
ecrã do meu programa favorito.

①	Ícone de recuperação

1

Selecione o padrão desejado.

Pressione longamente o botão de início/
paragem para começar a costurar.
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 v Apagar padrão
Para apagar os padrões guardados, toque no 
ícone de apagar para entrar no ecrã do meu 
programa favorito.

①	Ícone de apagar
1

Selecione o padrão que quiser eliminar.

A mensagem de solicitação irá aparecer e 
depois clique em "confirmar" para apagar o 
padrão.

Se quiser apagar todos os padrões 
guardados, toque longamente no ícone de 
apagar e a mensagem de solicitação irá 
aparecer. Depois clique em "confirmar" para 
apagar todos os padrões.



40

Modo de combinação

 v Combinar padrões
Toque no ícone de combinação para 
selecionar o ecrã.

Para utilizar a função de combinação, pode selecionar cada padrão para criar padrões 
combinados e continuar a costurar os padrões combinados. Isto é conveniente para 
padrões, tais como nomes, que serão utilizados com frequência. 

Selecione o padrão desejado.

①	Número da unidade atual/número total de 
unidades1

Exceto para o grupo de pontos para casas 
de botões, cada padrão de grupo pode ser 
misturado e combinado entre si.

 v Adicionar padrões
Toque no ícone de mover para mover o cursor 
para a posição onde pretende adicionar um 
novo padrão.

Selecione o padrão que pretende inserir e 
adicione-o.
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 v Apagar padrões
Toque no ícone de mover para mover o 
cursor para o padrão que pretende eliminar. 
Toque no ícone de apagar para o apagar e o 
próximo padrão avançará para preencher a 
posição vaga.

Se quiser apagar todos os padrões, toque 
longamente no ícone de apagar e irá 
aparecer a mensagem de solicitação.Depois 
clique em "confirmar" para apagar todos os 
padrões.

Por favor, tenha em conta que podem ser 
combinados um máximo de 20 unidades de 
pontos em cada módulo. Quando o padrão 
for superior a 20 unidades, irá aparecer uma 
mensagem de solicitação.

 v Ajuste de combinações
Mova o cursor para o padrão cujo ajuste 
pretende alterar e toque no ícone de ajuste 
de parâmetros de padrões para entrar no 
ecrã de ajuste. 

①	Ícone de ajuste de parâmetros de padrões

1
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Nota
A combinação de letras não pode 
ajustar as funções de largura do ponto, 
comprimento do ponto, espelho, agulha 
dupla, alongamento e densidade.

Pressione o botão de bloqueio automático e 
o ecrã LCD exibirá o ícone. Quando terminar 
de costurar todos os pontos, a máquina 
irá costurar até ao fim do padrão atual. Irá 
também costurar pontos de bloqueio e parar 
automaticamente.

Para ajustar a largura do ponto, o 
comprimento do ponto e a tensão. Toque no 
ícone de ajuste para entrar ou sair do ecrã de 
funções de padrões.

①	Ícone de configurações

Com exceção da função de agulha dupla, 
pode tocar no ícone de mover para ir para 
as funções de espelho, alongamento e 
densidade. (Se o padrão não tiver esta 
função, então o ícone correspondente não 
será exibido).

1

Nota
Se o cursor for deslocado para uma 
posição específica, a máquina irá costurar 
a partir dessa posição.
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Programa de memoria
Puede guardar patrones de combinación de uso frecuente para utilizarlos en el futuro. 
Dado que los patrones almacenados no se pierden después de apagar la máquina de 
coser, se pueden recuperar en cualquier momento.

Quando terminar a combinação, toque no 
ícone de memória para entrar no modo de 
memória.

 v Guardar padrões combinados
Toque no ícone de guardar para entrar no 
ecrã de memória.

①	Ícone de guardar

Existem 6 grupos de combinação que podem 
ser guardados na memória incorporada, que 
cria um acesso rápido e fácil em qualquer 
altura.

Selecione a pasta onde pretende guardar os 
padrões combinados atuais.

1
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 vSubstituir padrões combinados
Seleccione el número de patrones que quiere 
sobrescribir.

Aparecerá el mensaje de aviso, luego haga 
clic en "marcar" para sobrescribir el patrón.

 v Recuperar patrones combinados
Pulse el icono de recuperar para acceder a la 
pantalla de memoria.

①	Icono de recuperar

Seleccione el patrón deseado.

1

Presione el botón iniciar/detener para 
empezar a coser.
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 v Eliminar patrones combinados
Si quiere eliminar los patrones combinados 
guardados, pulse el icono de eliminar para 
acceder a la pantalla de memoria.

①	Icono de eliminar

Seleccione la carpeta que quiere eliminar.

Aparecerá el mensaje de aviso, luego haga 
clic en "comprobar" para eliminar el patrón.

1

Si quiere eliminar todos los patrones 
guardados, mantenga pulsado el icono de 
eliminar y aparecerá el mensaje de aviso, 
luego haga clic en "marcar" para eliminar 
todos los patrones.



Gráfico de puntadas
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Gráfico de puntadas
 v Patrones del grupo A 

 v Patrones del grupo B 
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 v Alfabeto "Block" 

 v Alfabeto "manuscrito" 

 v Alfabeto de "contorno" 



Conceptos básicos de costura
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Puntada recta

01 02 0503 04

Al coser puntadas rectas, utilice placas de puntada recta para obtener un mejor 
resultado.

Después de seleccionar la puntada, pulse el 
icono de longitud de puntada para acceder al 
modo de ajuste. Pulse el icono de ajuste de 
valor para ajustar la longitud de puntada.

Para obtener una longitud de puntada más 
corta, pulse el icono "–". Para obtener una 
longitud de puntada más larga, pulse el icono 
"+".

En general, cuanto más gruesos son la tela, 
el hilo y la aguja más larga debe ser la

longitud de la puntada.

 v Cambiar la posición de la aguja
La posición de la aguja para puntadas rectas 
puede cambiarse ajustando el ancho de 
puntada.

La posición preconfigurada es de "3,5" en 
posición centrada.

Después de seleccionar la puntada, pulse el 
icono de posición de la aguja para acceder al 
modo de ajuste. Pulse el icono de ajuste de 
valor para ajustar la posición de la aguja.

Pulse el icono "+", la posición de la aguja se 
moverá hacia la derecha.

Pulse el icono "-", la posición de la aguja se 
moverá hacia la izquierda.

Configure el patrón tal como se indica en la 
figura.
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Puntada en zigzag
0806 07 08

Configure el patrón tal como se indica en la 
figura.

Después de seleccionar la puntada, pulse el 
icono del ancho de puntada para acceder al 
modo de ajuste. Pulse el icono de ajuste de 
valor para ajustar el ancho de puntada.

El ancho puede ajustarse entre "0,0-7,0" 
según pulse los iconos "+" o "-".

El ancho puede reducirse en cualquier patrón.

Cómo utilizar el prensatelas universal o el 
prensatelas para puntos satinados.

Después de seleccionar la puntada, pulse el 
icono de longitud de puntada para acceder al 
modo de ajuste. Pulse el icono de ajuste de 
valor para ajustar la longitud de puntada.

Las mejores puntadas en zigzag 
generalmente se logran a "2.5" o menos.

Las puntadas en zigzag cerradas (muy juntas) 
se denominan punto satinado.
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Empezar a coser

2. Presione el botón de posición de la aguja 
arriba/abajo para llevar la aguja a la 
posición más alta.

3. Suba el elevador del prensatelas. 
Seleccione una puntada.

4. Coloque la tela debajo del prensatelas, 
pase el hilo por debajo del prensatelas y 
luego estire unos 10 cm de hilo hacia la 
parte posterior de la máquina.
①	10cm

5. Gire la rueda manual hacia usted (sentido 
horario) para bajar la aguja a la tela al 
inicio de la costura.

Asegúrese de que sigue las combinaciones aguja/tela/hilo y utiliza el prensatelas 
sugerido antes de coser.

6. Baje el elevador del prensatelas.

1. Ponga el interruptor en posición de 
encendido ("I").

1
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7. Presione despacio el pedal o mantenga 
presionado el botón de iniciar/detener 
para empezar a coser. Suelte el pedal 
de control o presione el botón de iniciar/
detener de nuevo para detener la 
máquina.

Nota
Puede utilizar la costura de remate y 
reforzar costuras presionando el botón 
de costura inversa. Consulte el capítulo 
"Técnicas útiles" para obtener más 
información.

8. Presione el botón de posición de la aguja 
arriba/abajo para subir la aguja. Suba el 
elevador del prensatelas y retire la tela.

9. Presione el botón de cortador de hilo para 
cortar los hilos. O guíe ambos hilos hasta 
la placa frontal y el cortador de hilo para 
cortarlos.
①	Cortador de hilo

1
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Técnicas útiles
A continuación se describen diversas formas para lograr mejores resultados en sus proyectos de 
costura. Consulte estos consejos al coser su proyecto.

Los resultados dependen de los tipos de tela y las puntadas. Utilice la misma tela del proyecto y 
haga una prueba de costura previamente.

Para la costura de prueba, utilice la misma pieza de tela e hilo que los utilizados en el proyecto y 
compruebe la tensión del hilo, así como la longitud y el ancho de puntada.

Dado que los resultados difieren según los tipos de puntadas y las capas de tela cosida, realice 
la costura de prueba en las mismas condiciones que utilizará en su proyecto.

 v Costura de curvas
Cambie ligeramente la dirección de la costura 
para coser alrededor de la curva.

Al coser por la curva utilizando una puntada 
en zigzag, seleccione una longitud de 
puntada más corta para obtener una puntada 
más fina.

 v Costura hacia atrás
Las puntadas hacia atrás se utilizan para 
asegurar los hilos al principio y al final de una 
costura.

Presione el botón de costura inversa y cosa 
4-5 puntadas.

La máquina coserá hacia adelante cuando se 
suelte el botón.
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 v Costura de esquinas
Detenga la máquina de coser cuando llegue 
a una esquina.

Baje la aguja a la tela. Suba el elevador del 
prensatelas. Utilice la aguja como pivote y 
gire la tela 90°.

 

Baje el elevador del prensatelas y reanude la 
costura.

 v Costura de telas finas
Cuando se cosen telas finas, las puntadas 
pueden quedar desalineadas o puede ser 
que la tela no avance correctamente. Si esto 
ocurre, coloque un papel delgado o material 
estabilizador debajo de la tela y cósalo junto 
con la tela.

Cuando haya terminado de coser, elimine 
cualquier exceso de papel.

①	Material estabilizador o papel

 v Costura de telas elásticas
Hilvane las piezas de tela juntas y luego cosa 
sin estirar la tela.

①	Hilvanado

1

1
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 v Costura de telas pesadas
El botón negro en el lado derecho del 
prensatelas bloqueará el prensatelas en una 
posición horizontal si lo empuja antes de 
bajarlo.

Esto asegura una alimentación uniforme 
al comienzo de una costura y ayuda si hay 
que coser varias capas de telas, como 
coser sobre costuras al hacer dobladillos en 
vaqueros.

Cuando llegue a un punto de aumento de 
grosor, baje la aguja y suba el elevador del 
prensatelas. Presione la punta del prensatelas 
hasta la línea horizontal y presione el botón 
negro, luego baje el prensatelas y continúe 
cosiendo.

El botón negro se suelta automáticamente 
después de coser unas puntadas.

También puede colocar otra pieza de tela 
del mismo grosor en la parte posterior de 
la costura. O apoye el prensatelas mientras 
hace avanzar con la mano y cose hacia el 
lado doblado.

①	Cartón o tela gruesa
1



Puntadas de utilidad
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Puntada elástica
Utilice este punto de tricot u otras telas elásticas. La puntada permite estirar la unión sin 
romper el hilo.

03 04

08

Cómo utilizar el prensatelas universal.

Cómo utilizar el prensatelas para el punto 
satinado.

 v Puntada elástica recta
La puntada elástica recta se utiliza para 
añadir un triple refuerzo para las costuras 
elásticas y resistentes.

 v Puntada elástica en zigzag
La puntada elástica triple en zigzag es 
adecuada para telas firmes como los 
vaqueros, el popelín, etc.

Adecuado para telas fáciles de deshilachar y 
tejer.

Es adecuado para unir telas duraderas como 
los vaqueros.

Estas puntadas también pueden utilizarse 
como excelentes puntadas decorativas.

①	Puntada elástica
②	Puntada recta

2

1
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Coser telas elásticas y cintas elásticas
Cuando se coloca cinta elástica en el puño o en la cintura de una prenda de vestir, las 
dimensiones finales serán las de la cinta elástica estirada. Por lo tanto, es necesario 
utilizar una longitud adecuada de la cinta elástica.

Sujete la cinta elástica con alfileres en varios 
puntos en el revés de la tela, para asegurarse 
de que la cinta esté colocada de forma 
uniforme en la tela.

①	Alfileres
②	Cinta elástica
③	Revés

07

2.0~3.0 2.5~5.0

Cosa la cinta elástica a la tela estirando la 
cinta para que tenga la misma longitud que la 
tela.

Al tiempo que tira de la tela detrás del 
prensatelas con la mano izquierda, tire de 
la tela hacia el alfiler más próximo a la parte 
frontal del prensatelas con la mano derecha.

Nota
Al coser, asegúrese de que la aguja no 
toca ningún alfiler, de lo contrario la aguja 
podría doblarse o romperse.

Cómo utilizar el prensatelas universal.

2

1

3
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Puntada de sobrehilado
Coser puntadas de sobrehilado en los bordes de la tela para evitar que se deshilachen.

2.0~3.0 2.5~5.0

0706

2.0~3.0 5.0~7.0

09

Coloque el prensatelas para sobrehilado

Cosa la tela con el borde de la tela frente a la 
guía del prensatelas para sobrehilado.

①	Punto de arrastre de la aguja
②	Guía

Coloque el prensatelas universal.

Coser el sobrehilado en el borde de la tela 
para que la aguja se arrastre por encima del 
borde de la tela en el lado derecho.

①	Punto de arrastre de la aguja

 v Cómo utilizar el prensatelas 
universal

 v Cómo utilizar el prensatelas 
para sobrehilado

2

1

1
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Dobladillo invisible
Asegure la parte inferior de faldas y pantalones con un dobladillo invisible, esta puntada 
coserá puntos invisibles en el lado derecho de la tela.

1.0~2.0 2.5~4.0

11 12 Cómo utilizar el prensatelas para el dobladillo 
invisible.
11: Dobladillo invisible/lencería para telas 

firmes.
12: Dobladillo invisible para telas elásticas.

Nota
Utilice la misma tela del proyecto y haga 
una prueba de costura previamente.

Coloque la tela bajo el prensatelas. Gire la 
rueda manual hacia adelante hasta que la 
aguja se mueva completamente hacia la 
izquierda. Deberá perforar el pliegue de

la tela. Si no es el caso, ajuste el ancho de 
puntada en consecuencia. Ajuste la guía 
girando el botón para que la guía permanezca 
frente al pliegue.

①	Botón
②	Guía
③	Punto de arrastre de la aguja

Cosa despacio, guiando la tela con cuidado 
por el borde de la guía

Dé la vuelta a la tela.

①	Revés
②	Lado derecho

Doble la tela tal como se indica con el revés 
cara arriba.

①	Revés
②	5mm
③	Para telas pesadas
④	Puntada de sobrehilado
⑤	Para telas ligeras / de peso medio

3

22

54

1 1

3

2

1

21
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Puntada de ojal
Los ojales pueden adaptarse al tamaño del botón.
Para una tela elástica o fina, se recomienda utilizar un estabilizador para coser mejor el 
ojal. Reduzca ligeramente la tensión del hilo superior para producir mejores resultados.

Cómo utilizar el pedal del ojal.
01/02/05: para telas finas o de peso medio
03/06: para trajes y abrigos
04: para ojales horizontales en telas gruesas

Nota
Utilice la misma tela del proyecto y haga 
una prueba de costura previamente.

Marque las posiciones del ojal en la tela.

La longitud máxima del ojal es de 3 cm (Total 
de diámetro + grosor del botón).

El tamaño del ojal está determinado por el 
botón introducido en la placa del botón.

Tire de la placa del soporte del botón hacia 
atrás, y coloque el botón en la misma.

Empuje hacia atrás la placa del soporte 
del botón contra el botón para mantenerlo 
apretado.

Coloque el pedal del ojal.

El hilo debería pasar a través del agujero 
en el prensatelas, y luego colocarse bajo el 
prensatelas.

Posicione la tela bajo el prensatelas para que 
la marca de la línea central se alinee con el 
centro del prensatelas para ojales

①	Punto de inicio

Seleccione la puntada de ojal. Ajuste el 
ancho de puntada y la longitud de puntada al 
ancho y densidad deseados.

1
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Tire de la palanca del ojal completamente 
hacia abajo y posiciónela detrás del soporte 
en el prensatelas para ojales.

①	Palanca del ojal
②	Soporte

Sostenga ligeramente el extremo del hilo 
superior y empiece a coser. Tire de las dos 
líneas juntas. 

Nota
Haga avanzar la tela con la mano 
suavemente

Antes de detenerse, la máquina coserá 
automáticamente una puntada de refuerzo 
después que se haya cosido el ojal.

Suba el elevador del prensatelas y corte el 
hilo. Para coser por encima del mismo ojal, 
suba el elevador del prensatelas (volverá a su 
posición inicial).

Después de coser la puntada del ojal, suba la 
palanca del ojal hasta el tope.

①	Palanca del ojal

Utilice el descosedor de costuras para cortar 
el centro del ojal teniendo cuidado de no 
cortar ninguna puntada de los lados. Utilice 
un alfiler como tope en el remate para no 
cortar demasiado.

Nota
Al cortar el ojal con el descosedor de 
costuras, no coloque las manos en 
dirección del corte, de lo contrario, podría 
resultar lesionado.

1 2

1
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* Los ojales se cosen desde la parte frontal del prensatelas hacia atrás, tal como se indica.

 v Cómo hacer un ojal en telas 
elásticas

07: Para vaqueros o tela elástica con un tejido 
grueso

08: Para tela elástica
Cuando cosa ojales en tela elástica, 
enganche hilo grueso o cordón debajo del 
prensatelas para ojales.

Coloque el prensatelas para ojales. Lleve 
los extremos del hilo gimp hacia la parte 
frontal del prensatelas e introdúzcalos en las 
muescas, luego átelos allí temporalmente.

Baje el elevador del prensatelas y empiece a 
coser.

Configure el ancho de puntada para que 
coincida el diámetro del hilo gimp.

Una vez completada la costura, tire del hilo 
gimp suavemente para retirar cualquier 
flojedad. Cruce el gimp frente a la aguja y 
enhebre los extremos del gimp en una aguja 
grande, tire hacia el lado del revés y anude 
los extremos antes de cortar el exceso.

①	Revés

Nota
Se le sugiere que cosa con unmaterial 
estabilizador debajo de la tela.

1
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Puntada de remate
La puntada de remate se utiliza para reforzar puntos sujetos a tensión, como esquinas de 
bolsillos y aberturas.

Extienda la placa del soporte del botón y 
determine la longitud deseada. Ajuste el 
ancho de puntada y la longitud de puntada al 
ancho y densidad deseados.

Coloque el prensatelas para ojales. El 
hilo debe pasar a través del agujero en 
el prensatelas, luego colocarse bajo el 
prensatelas.

①	Placa del soporte del botón

Posicione la tela de manera que la aguja 
esté a 2 mm frente al punto donde quiere 
empezar a coser, y luego baje el elevador del 
prensatelas.

①	2mm 
②	Punto de inicio

Tire de la palanca del ojal completamente 
hacia abajo y posiciónela detrás del soporte 
del prensatelas para ojales.

Sostenga ligeramente el extremo del hilo 
superior y empiece a coser.

①	Palanca del ojal
②	Soporte

Se han cosido las puntadas de remate.

Nota
Se le sugiere que cosa con un material 
estabilizador debajo de la tela.

09 Cómo utilizar el prensatelas para ojales.

2
1

1 2

1
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Punto de zurcido
Zurcir un agujero pequeño o un desgarro antes de que se haga más grande puede salvar 
una prenda. Elija un hilo fino de color, del color lo más parecido posible a la prenda. 

Hilvane la tela superior y la tela inferior juntas.

①	Hilvanado

El tamaño de un ciclo de zurcido es variable.

No obstante, la longitud máxima de la 
puntada es de 2,6 cm y el ancho máximo de 
7 mm.

①	Longitud de la costura
②	Ancho de la costura
③	Iniciar
④	Detener23

1

4

1

Cómo utilizar el pedal del ojal.

Posicione la tela de manera que la aguja 
quede a 2 mm en frente del área que 
quiere zurcir, y luego baje el elevador del 
prensatelas.

①	2mm

1

Extienda la placa del soporte del botón y 
determine la longitud deseada. Ajuste el 
ancho de puntada y la longitud de puntada al 
ancho y densidad deseados.

Coloque el prensatelas para ojales. El 
hilo debe pasar a través del agujero en 
el prensatelas, luego colocarse bajo el 
prensatelas.

①	Placa del soporte del botón

1
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Tire de la palanca del ojal completamente 
hacia abajo y posiciónela detrás del soporte 
en el prensatelas para ojales.

Sostenga ligeramente el extremo del hilo 
superior y empiece a coser.

①	Palanca del ojal
②	Soporte

Las puntadas de zurcido se cosen desde la 
parte frontal del prensatelas hacia atrás, tal 
como se muestra.

Nota
Si la tela no avanza, por ejemplo, porque 
es demasiado gruesa, aumente la longitud 
de la puntada.

Si el rango de costura es demasiado grande 
para coser, le sugerimos que cosa varias 
veces (o coser en cruz) para obtener un mejor 
resultado de costura.

1 2
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Puntada de ojal
Las puntadas de ojal se utilizan para hacer agujeros en cinturones y otras aplicaciones 
similares.

Cómo utilizar el prensatelas para punto 
satinado.

Pulse el icono de ancho de puntada para el 
modo de ajuste. Pulse el icono de ajuste de 
valor para seleccionar el tamaño del ojal.

Baje la aguja a la tela al inicio de las 
puntadas, y luego baje el elevador del 
prensatelas.

Una vez se ha completado la costura, 
la máquina cose automáticamente unas 
puntadas de refuerzo, y luego se detiene.

Haga un agujero en el centro utilizando un 
perforador de ojales.

* El perforador de ojales no se incluye con 
la máquina de coser.

Nota
Al utilizar el perforador del ojal, coloque 
papel grueso o alguna otra lámina 
protectora antes de perforar el agujero en 
la tela.

Si se utiliza hilo fino, las puntadas pueden 
ser gruesas. Si esto ocurre, cosa el ojal 
dos veces, una puntada encima de la otra.

11

①	Pequeño: 5,0 mm
②	Mediano: 6,0 mm
③	Grande: 7,0 mm

2 31
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Coser botones
Los botones se pueden coser con la máquina de coser. Se pueden colocar botones con 2 
o 4 agujeros.

12

Mueva la palanca de arrastre para bajar los 
dientes de arrastre. 

①	Posición inferior

Coloque el trabajo debajo del prensatelas 
y coloque el botón en la posición deseada, 
luego baje el prensatelas.

Seleccione la puntada para coser un ojal y 
ajuste el ancho de puntada según la distancia 
entre los dos agujeros del botón.

Gire la rueda manual para comprobar que la 
aguja entra limpiamente en los agujeros de la 
izquierda y de la derecha del botón.

Para los botones de 4 agujeros, cosa primero 
los dos agujeros delanteros, empuje el trabajo 
hacia adelante y luego cosa los dos agujeros 
traseros.

Cuando finalice el trabajo, mueva la palanca 
de arrastre para subir los dientes de arrastre.

①	Posición elevada

Cómo utilizar el prensatelas para coser 
botones.

1

1
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Colocar fechos de correr
Este calcador pode ser ajustado para coser em cada lado do fecho de correr. A 
extremidade do calcador guia o fecho de correr para assegurar uma colocação correta.

 n Atenção
O calcador para fechos de correr deve 
ser utilizado apenas para costurar pontos 
retos. É possível que a agulha possa 
atingir o calcador e partir-se ao costurar 
outros padrões.

Ao costurar, certifique-se de que a agulha 
não toca no fecho de correr, caso contrário, 
a agulha pode dobrar-se ou partir-se.

 vColocar um fecho de correr 
central

Junte os lados direitos do tecido. Cosa uma 
costura inferior a 2cm a partir da extremidade 
direita da posição de paragem do fundo 
do fecho de correr. Costure alguns pontos 
invertidos para fixar. Aumente o comprimento 
do ponto ao máximo, ajuste a tensão abaixo 
de 2 e alinhave o comprimento restante do 
tecido.

Pressione para abrir a margem de costura. 
Coloque o fecho de correr virado para baixo 
na margem da costura com os dentes contra 
a linha de costura. Alinhave a fita do fecho de 
correr no lugar.

①	Lado do avesso
②	2cm
③	5mm
④	Alinhavar
⑤	Pontos invertidos

Fixar o calcador para fechos de correr.

①	Fixe o pino direito para costurar o lado 
esquerdo do fecho de correr.

②	Fixe o pino esquerdo para costurar o lado 
direito do fecho de correr.

Utilizar o calcador para fechos de correr

1.5~3.0 3.5

01

4

1

3

2

5

4

1

2

1

這頁開始貼
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 vColocar um fecho de correr 
lateral

Junte os lados direitos do tecido. Cosa uma 
costura inferior a 2cm a partir da extremidade 
direita da posição de paragem do fundo 
do fecho de correr. Costure alguns pontos 
invertidos para fixar. Aumente o comprimento 
do ponto ao máximo, ajuste a tensão abaixo 
de 2 e alinhave o comprimento restante do 
tecido.

Dobre a margem de costura para a esquerda. 
Vire a margem de costura por baixo à direita 
para formar uma dobra de 3mm.

①	Lado do avesso
②	2cm
③	5mm
④	Alinhavar
⑤	Pontos invertidos
⑥	3mm

Fixar o calcador para fechos de correr. Fixe 
o pino direito para costurar o lado esquerdo 
do fecho de correr. Costure o fecho de correr 
no pedaço de tecido com um extra de 3mm a 
partir da extremidade do fecho de correr.

Pare a máquina a cerca de 5cm do topo do 
fecho de correr. Desça a agulha para o tecido 
e levante o elevador do calcador. Depois abra 
o fecho de correr e continue a costurar.

①	3mm
②	Extremidade do fecho de correr
③	5cm
④	Fecho de correr

Costurar à volta do fecho de correr. Retire o 
alinhavado e pressione.

6

3

2

5

4

1

1

3

4

2
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Vire o lado direito do tecido para fora. Fixe o 
pino esquerdo para costurar o lado direito do 
fecho de correr. 

Costure pela extremidade inferior e o lado 
direito do fecho de correr.

①	Extremidade inferior

Pare a máquina a cerca de 5cm do topo do 
fecho de correr. Retire o alinhavado e abra o 
fecho de correr. Cosa o resto da costura.

1
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Costura com ponto de cetim

Franzido
Ideal para vestuário, bem como para decoração doméstica. Funciona melhor em tecidos 
de peso fino a médio.

01

4.0 3.5

Utilizar o calcador para ponto de cetim, para costurar em cetim e fazer pontos 
decorativos.

Este calcador tem uma ranhura na parte 
inferior que permite que a costura densa 
passe livremente por baixo.

Para costurar cetim ou padrões de pontos 
decorativos, pode ajustar o comprimento e 
largura do padrão. Experimente com restos 
de tecido até obter o comprimento e largura 
desejados.

Utilizar o calcador multifunções.

Antes de costurar, por favor, verifique se as 
linhas superiores e as linhas de bobina já 
estão puxadas para fora cerca de 5cm para 
deixar espaço suficiente para costurar. Por 
favor, consulte o capítulo "Elevar a linha de 
bobina" para mais informações.

Ajuste a tensão abaixo de 2. Costure uma 
única fila (ou muitas filas) de pontos retos.

Puxe as linhas de bobina e distribua as 
dobras uniformemente. Segure nas linhas na 
outra extremidade.

①	Linha de bobina

Utilizar o calcador para ponto de cetim.

Nota
Ao costurar tecidos muito leves, 
recomenda-se a utilização de uma 
entretela ou um estabilizador no lado do 
avesso do tecido.

11
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Franzido com folhos

14 15

O ponto decorativo criado ao costurar ou bordar por cima de dobras é chamado 
"franzido com folhos". É utilizado para decorar a parte frontal de blusas ou punhos. O 
ponto de franzido com folhos acrescenta textura e elasticidade ao tecido.

Aumente o comprimento do ponto ao máximo, 
ajuste a tensão abaixo de 2 e as linhas de 
alinhavado a 1cm ao longo da zona a ser 
franzida com folhos.

①	1cm
②	Alinhavar

Ate a linhas ao longo de uma extremidade.

Puxe as linhas de bobina e distribua as 
dobras uniformemente. Segure nas linhas na 
outra extremidade.

①	Linha de bobina

Reduza a tensão, se necessário, e costure 
padrões de pontos decorativos entre as 
costuras retas.

Puxe o alinhavado para fora.

Utilizar o calcador para ponto de cetim.

2

1

11
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0601

3.5

Cerzidos, bordados e monogramas de 
movimento livre

 v Preparação para fazer bordados 
e monogramas

* O bastidor não está incluído na máquina.

Mova a alavanca de arrasto para baixar os 
dentes de transporte. 

①	Posição baixa

Retire o calcador e o suporte do calcador.

Desenhe as letras ou os desenhos desejados 
na superfície do tecido.

Estique o tecido entre os aros do bastidor tão 
firmemente quanto possível.

Coloque o tecido sob a agulha. Certifique-
se de que a barra do calcador está na sua 
posição mais baixa.

Rode o volante para si para subir a linha de 
bobina através do tecido. Costure alguns 
pontos de fixação no ponto de partida.

Segure no bastidor com o polegar e o 
indicador de ambas as mãos enquanto 
pressiona o material com o dedo médio e o 
terceiro dedo, apoiando o exterior do bastidor 
com o seu dedo pequeno.

 n Atenção
Mantenha os dedos afastados de peças 
em movimento,especialmente agulhas.

Nota
Quando terminar o trabalho, mova a 
alavanca de arrasto para levantar os 
dentes de transporte. 

 Posição elevada

1

1
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 v Fazer monogramas
Costure a uma velocidade constante, 
movendo lentamente o bastidor ao longo das 
letras.

Quando a letra estiver terminada, fixe com 
pontos de reforço no final do desenho.

 v Cerzido
Costure primeiro à volta das extremidades 
do orifício para fixar as linhas. Trabalhando 
da esquerda para a direita, costure sobre o 
orifício num movimento constante e contínuo.

Rode o trabalho em 1/4 e cosa sobre a 
primeira costura, movendo o trabalho mais 
lentamente sobre o orifício para separar as 
linhas e não formar grandes folgas entre as 
linhas.

Nota
O cerzido em movimento livre é obtido 
sem o sistema de alimentação interna da 
máquina de costura. O movimento do tecido 
é controlado pelo operador. É necessário 
coordenar a velocidade da costura e o 
movimento do tecido. 

 v Bordado
Costure ao longo do contorno do desenho, 
movendo o bastidor. Ao costurar, certifique- 
se de manter uma velocidade constante.

Preencha o desenho trabalhando a partir do 
contorno em direção ao interior.

Mantenha os pontos juntos.

Obterá pontos mais longos movendo o 
bastidor mais rapidamente, e pontos mais 
curtos, movendo o bastidor mais lentamente.

Fixe com pontos de reforço no final do 
desenho.
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Acolchoado 

0201

3.0~4.0 3.5

1.0~3.0 3.5

01

 v Utilizar a guia de borda/
acolchoado

Fixe a guia de borda/acolchoado no suporte 
do calcador conforme ilustrado e ajuste o 
espaço como desejar.

Encher com algodão entre as camadas superior e inferior do tecido é chamado de 
"Acolchoado". A camada superior é normalmente formada por múltiplas peças de 
materiais de forma geométrica unidas entre si

Costure a primeira fila e mova por cima do 
tecido para costurar filas sucessivas com a 
guia ao longo da fila de costura anterior.

Utilizar o calcador multifunções com a guia 
de borda/acolchoado.

Utilizar o calcador multifunções.

 v Juntar as partes do tecido
Coloque as duas peças de tecido com os 
lados direitos juntos e costure com o ponto 
reto.

Junte os pedaços de tecido com uma 
margem de costura de 5mm.

Costure com o lado do calcador alinhado com 
a extremidade do tecido.

①	Lado do avesso
②	5mm

1

2

1
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14 1513 Utilizar o calcador multifunções ou o calcador 
para ponto de cetim.

 v Costura de patchwork
Coloque os dois tecidos com os lados direitos 
juntos e costure com o ponto reto.

Abra a margem de costura e pressione-a até 
ficar plana.

①	Lado do avesso

Trabalhando no lado direito do tecido, coloque 
o centro do calcador sobre a linha de costura 
dos tecidos unidos e cosa sobre a costura.

11
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06

1.0~3.0 3.5~5.0

Aplique
Pode criar um aplique cortando uma peça de tecido diferente numa determinada forma e 
utilizando-a como decoração.

Bordado aberto
Coser através de uma costura aberta chama-se "bordado aberto". É utilizado em blusas e 
roupa de criança. Este ponto é mais decorativo quando se utiliza uma linha mais grossa.

1

13

Corte o desenho do aplique e alinhave-o 
no tecido. Costure lentamente ao longo da 
extremidade do desenho.

①	Alinhavar

Corte o material em excesso fora da costura. 
Certifique-se de não cortar nenhum ponto.
Retire o alinhavado.

Separe as extremidades dobradas das peças 
de tecido com uma folga de 4mm e alinhave- 
as num pedaço de papel fino ou numa folha 
estabilizadora solúvel em água.

①	4mm
②	Papel fino ou folha estabilizadora solúvel 

em água
③	Alinhavar

Alinhe o centro do calcador com o centro das 
duas peças de tecido e comece a costurar.

Depois de costurar, retire o estabilizador e o 
alinhavado.

Utilizar o calcador multifunções.

Utilizar o calcador multifunções.

2

1

3
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Ponto ondulado
O padrão repetitivo em forma de onda, semelhante a conchas, é chamado de "ponto 
ondulado". É utilizado para decorar o colarinho de blusas e os bordos de projetos de 
tricô.

6818

67

 v Bordo ondulado
Costure ao longo da borda do tecido, 
certificando-se de não costurar diretamente 
na extremidade do tecido.

Para obter melhores resultados, aplique 
amido em spray sobre o tecido e prense com 
um ferro quente antes de o coser.

Corte o tecido perto da costura, tendo o 
cuidado de não cortar os pontos.

 v Bainha ondulada
Dobre o lado direito do tecido. Costure ao 
longo da extremidade dobrada, conforme 
ilustrado.

Corte o tecido ao longo da costura, deixando 
uma margem de 3mm para a costura.

Marque a margem.

Vire o tecido do avesso, empurre a costura 
curva para a superfície e passe-a a ferro.

Utilizar o calcador para ponto de cetim ou o 
calcador multifunções

Utilizar o calcador multifunções.



Preparação para Bordar
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Informações importantes sobre bordado
 v Linhas para bordar

Uma linha de boa qualidade é essencial para bordar, para evitar má formação de pontos, quebra 
de agulhas, etc.

O bordado será eficaz usando linhas de rayon brilhante de 40wt ou linhas de poliéster para 
bordados como linhas superiores. Estão disponíveis numa vasta gama de cores para fazer belos 
bordados.

Linhas de poliéster
O poliéster é uma linha brilhante com alta resistência à tração, resistente ao desgaste e com 
cores que não desbotam, que é adequada para todo o tipo de bordados.

Linhas de rayon
O rayon é uma fibra de viscose macia com um brilho intenso e adequada para bordados finos e 
delicados,

ou para artigos que não irão sofrer desgaste excessivo.

Linhas metalizadas
A linha metálica é uma linha leve a média, adequada para efeitos especiais em bordados. 
Reduza a tensão da linha ao bordar com linhas metalizadas.

Agulhas para bordados
 - Selecione o tamanho correto da linha e o tamanho da agulha para bordar.
 - Substitua a agulha regularmente.

Nota
Por favor, utilize o segundo pino da bobina quando forem utilizadas linhas metalizadas ou de 
material especial.

 v Linhas de bobina
Enchimento de bobina (linha de bobina especial)
O enchimento de bobina é uma linha de poliéster especialmente macia e leve, adequada para 
linha de bobina. Esta linha especial de bobina assegura uma tensão constante da linha e um 
melhor desempenho das peças da linha superior e da linha de bobina.
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Linhas para cerzidos e bordados
Linha fina de algodão mercerizado, que é adequada para bordar em algodão.

Nota
Na maioria dos casos, a linha de bobina para bordar é branca ou preta. Alguns casos 
especiais requerem o mesmo para a linha superior e a linha de bobina.

 v Estabilizador
Estabilizadores de rasgar
 - O excesso é fácil de rasgar.
 - Podem ser usadas uma ou mais camadas.
 - Disponível para materiais leves e grossos.
 - Antes de colocar o tecido no bastidor, aplicar um pouco de spray na parte traseira do tecido 

pode trazer mais estabilidade ao desempenho.
 - Rasgue cuidadosamente o excesso de estabilizador da parte traseira do projeto após a 

conclusão do mesmo.
 - Certifique-se de que o padrão de bordado não fica deformado.
 - Deixe o estabilizador sob as maiores áreas bordadas. 

Aplicação: 

 - Disponível para todos os materiais tecidos e materiais não-elásticos.

Estabilizadores de corte
 - Podem ser usadas uma ou mais camadas.
 - Disponível para materiais leves e grossos.
 - Antes de colocar o tecido no bastidor, aplicar um pouco de spray na parte traseira do tecido 

pode trazer mais estabilidade ao desempenho.
 - Corte cuidadosamente o excesso de estabilizador da parte traseira do projeto após a 

conclusão do mesmo.
 - Certifique-se de que o padrão de bordado não fica deformado.
 - Deixar o estabilizador sob as maiores áreas bordadas. 

Aplicação: 

 - Para todos os materiais elásticos.



84

 v Spray Adesivo
Evite utilizar spray adesivo perto da sua máquina de bordar.

 - Mantenha cerca de 25-30 cm de distância enquanto utilizar o spray.
 - Use o spray cuidadosamente.
 - Pulverize o estabilizador e aplique-o cuidadosamente na parte traseira do material. Passe a 

ferro para evitar vincos. Aplicação:
 - Mantenha o material elástico e tricotado na sua forma original. 
 - Evite que camadas de tecido deslizem enquanto utiliza material liso.
 - Os apliques podem ser posicionados com exatidão. 
 - Coloque um pano sobre o estabilizador, por exemplo, em abas de bolsos. 
 - Não coloque materiais cochilados (isto é, veludo) no bastidor. Poderão ficar marcas do 

bastidor no material.
 - Preparar a área a ser bordada.

Amido em spray para endurecimento adicional
O amido em spray é ideal para o endurecimento adicional de materiais finos, macios ou 
frouxamente tecidos.

 - Pulverize a área a ser bordada
 - Espere até secar; ou pressione suavemente com um ferro quente, se necessário
 - Utilize sempre um estabilizador adicional, como um estabilizador solúvel em água aplicado 

no material.
Aplicação:

 - Ideal para materiais finos ou tecidos frouxamente, por exemplo, cambraia, linho fino, etc.
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 v Entretela Colante
As entretelas colantes estão disponíveis numa grande variedade de pesos. As entretelas 
colantes devem ser selecionadas de acordo com o material a ser utilizado. Utilize uma entretela 
colante que seja facilmente removível do material.

Utilize uma entretela colante no lado do avesso do material e prense com um ferro.

Aplicação:

 - Por favor, use um estabilizador apropriado e corte-o numa forma maior do que o seu padrão 
de bordado. Depois coloque-o sobre o desenho para efeitos de suporte.

Estabilizador adesivo com suporte de papel
 - Coloque o estabilizador no bastidor com o lado de papel para cima.
 - Utilize uma ferramenta pontiaguda (por exemplo, uma tesoura) para marcar o papel.
 - Retire o papel para mostrar a superfície aderente.
 - Posicione o tecido sobre a superfície aderente e alise-o no seu lugar.

Aplicação:

 - Destinado a materiais delicados, como malha ou seda, etc.
 - Para peças e materiais difíceis de introduzir num bastidor.

Nota
Certifique-se de que os resíduos de adesivo na agulha, na placa de ponto e na área do 
gancho são totalmente removidos

Estabilizador solúvel em água
Um estabilizador solúvel em água parece uma película aderente. Ao terminar o desenho 
do bordado, basta submergir o projeto em água morna para dissolver o estabilizador. O 
estabilizador solúvel em água ajuda a evitar que os pontos desapareçam em tecidos de pelúcia 
(como toalhas de algodão felpudo).

 - Coloque o estabilizador solúvel em água sobre o tecido.
 - Coloque todas as camadas juntas no bastidor.
 - Utilize spray adesivo para fixar o estabilizador, se necessário.
 - Para tecidos de pelúcia, recomenda-se um estabilizador adicional no lado do avesso para 

reforço.
 - Depois de terminar a costura, dissolva-o e coloque o projeto até secar.

Aplicação:

 - Disponível para toalhas, veludo, bouclé, etc.
 - Disponível para materiais finos, como organdi, cambraia, etc.
 - Disponível para bordados de renda.
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Vista geral da unidade de bordado
①	Carro de bordar

②	Botão de desbloqueio da unidade 
de bordado

③	Alavanca de fixação do bastidor

④	Suporte do bastidor

⑤	Dispositivo de deteção da 
unidade de bordado

 

Nota
Não toque no dispositivo de 
deteção da unidade de bordado. 
O conetor pode estar danificado e 
isso poderá causar avarias.

Não pressione, force ou levante o 
carro de bordar. Isso poderá causar 
avarias. 

Não transporte a unidade 
de bordado pressionando o 
compartimento do botão de 
desbloqueio.
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Vista geral do bastidor
①	Aro interior

②	Marcas centrais

③	Marca triangular

④	Aro exterior

⑤	Conetor do bastidor

⑥	Marcas de tamanho do bastidor

⑦	Parafuso de fixação

⑧	Dispositivo de abertura rápida

 v Fixar um estabilizador ao tecido
 n Atenção 

Utilize sempre material estabilizador ao 
bordar. A agulha pode partir-se ou dobrar- 
se se não utilizar material estabilizador 
para tecidos finos ou tecidos elásticos em 
trabalhos de bordado. Além disso, o padrão 
pode não ser costurado na perfeição. 

Preparar o bastidor

Para obter o melhor desempenho a bordar, 
é importante utilizar estabilizadores.
Prepare material estabilizador que seja maior 
do que o bastidor que está a ser utilizado.

①	Lado do avesso
②	Tamanho do bastidor
③	Estabilizador

2

3

1
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 v Colocar o tecido no bastidor
 n Atenção 

As camadas grossas de tecido e 
estabilizador podem causar pontos 
saltados, linhas cortadas, agulhas partidas 
e danos nos aros do bastidor.

Desaperte o parafuso de fixação por baixo do 
aro exterior.

Separe o aro interior do aro exterior.

①	Parafuso de fixação

Coloque o aro exterior num espaço plano e 
firme.

Certifique-se de que o tecido está com o lado 
direito para cima, coloque o estabilizador 
por baixo do tecido para um melhor suporte 
e depois coloque o tecido e o estabilizador 
completamente no aro exterior. Pode obter 
um melhor desempenho a bordar.

Alinhe ambas as marcas triangulares e fixe o 
tecidono lugar.

①	Marca triangular do aro interior
②	Marca triangular do aro exterior

Se estiver a utilizar estabilizadores adesivos, 
coloque a superfície adesiva do material 
estabilizador contra o lado do avesso do 
tecido e passe a ferro. 

①	Lado do avesso
②	Estabilizador
③	Superfície adesiva

2

3

1

1

2

1
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Coloque o aro interior sobre o tecido e 
pressione firmemente até que fiquem 
perfeitamente ajustados ao aro exterior. 
Se o aro interior não conseguir encaixar 
corretamente, desaperte o parafuso de 
fixação do aro exterior e ajuste até encaixar.

Quando o tecido e o aro interior estiverem 
completamente encaixados no aro exterior, 
puxe o tecido dos quatro lados marcados 
com as setas de modo a que o tecido fique 
esticado no aro como a pele de um tambor. 
Depois pressione o aro interior para baixo 
de modo a que assente um pouco no aro 
exterior e aperte o parafuso de fixação.

①	Parafuso de fixação

 v Utilizar o dispositivo de abertura 
rápida

Se o mesmo tipo de tecido for utilizado para 
bordar, abra o dispositivo de abertura rápida 
sob o aro exterior.

Separe o aro interior do aro exterior.

①	Dispositivo de abertura rápida

Coloque o aro interior sobre o tecido e 
pressione firmemente até que fiquem 
perfeitamente ajustados ao aro exterior. Puxe 
o tecido dos quatro lados marcados com as 
setas de modo a que o tecido fique esticado 
no aro como a pele de um tambor. Depois 
pressione o aro interior para baixo de modo a 
que assente um pouco no aro exterior e feche 
o dispositivo de abertura rápida.

1

1

1
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 v Utilizar a folha de bordar
Faça uma marca com um giz no centro da 
posição do padrão a ser bordado

Coloque a folha de bordar sobre o aro interior. 
Certifique-se de que a impressão com o 
tamanho do aro está no lado superior direito.

①	Folha de bordar
②	Tamanho do bastidor

Alinhe a marca no tecido com a linha de base 
na folha de bordar.

Alinhe também a marca cruzada do tecido 
com as marcas centrais nos quatro lados do 
aro interior.

①	Marcas centrais

Desaperte o parafuso de fixação ou abra o 
dispositivo de abertura rápida (se o mesmo 
tipo de tecido for utilizado para bordar).

Separe o aro interior do aro exterior.

①	Parafuso de fixação
②	Dispositivo de abertura rápida

1

2

1

1
1

1

1

2
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Coloque o aro interior sobre o tecido e 
pressione firmemente até que fiquem 
perfeitamente ajustados ao aro exterior. 
Se o aro interior não conseguir encaixar 
corretamente, desaperte o parafuso de 
fixação do aro exterior e ajuste até encaixar.

Quando o tecido e o aro interior estiverem 
completamente encaixados no aro exterior, 
puxe o tecido dos quatro lados marcados 
com as setas de modo a que o tecido fique 
esticado no aro como a pele de um tambor. 
Depois pressione o aro interior para baixo de 
modo a que assente um pouco no aro exterior 
e aperte o parafuso de fixação ou feche o 
dispositivo de abertura rápida (se o mesmo 
tipo de tecido for utilizado para bordar).

①	Parafuso de fixação
②	Dispositivo de abertura rápida

Retire a folha de bordar.

1

2



Processo de bordado
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Desligue o interruptor de alimentação ("O"). 
Levante o elevador do calcador. 

Preparação para bordar 

Desaperte o parafuso no sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio para remover o 
suporte do calcador.

①	Parafuso
②	Suporte do calcador

Vire o volante para si para levantar a agulha. 
Depois solte o parafuso de fixação da agulha 
para a retirar.

①	Parafuso de fixação da agulha

Retire os parafusos da placa da agulha e, de 
seguida, retire a placa da agulha.

Mude a placa de ponto reto e aperte os 
parafusos.

①	Parafusos

Ao inserir uma nova agulha, mantenha o lado 
plano do eixo para trás.

Por favor, consulte a página "Combinar 
agulha/tecido/linha" e "Substituir a agulha" 
para mais informações.

①	Lado plano do eixo
②	Pino

ON

OFF

2

1

1

2

1

1

1

1

1



94

Levante a alavanca do calcador para 
bordado.

Incline o calcador para bordado e insira-o 
da esquerda para a direita, de forma a que o 
entalhe encaixe na barra do calcador. Depois 
empurre o calcador para bordado para cima 
até ficar alinhado com o parafuso.

①	Calcador para bordado
②	Barra do calcador

Por favor, verifique e certifique-se de que 
o calcador está levantado e retire primeiro 
o bastidor antes de colocar a unidade de 
bordado na máquina.

Deslize a unidade de bordado para o braço 
da máquina. Empurre ligeiramente até que a 
unidade encaixe no lugar.

 n Atenção 
Uma vez instalada a unidade de bordado, 
o pedal não pode ser operado. 

Nota
Please check and make sure the presser 
foot is raised and remove embroidery hoop 
first before attaching embroidery unit onto 
the machine.

A alavanca do calcador para bordado ficará 
contra a parte superior do parafuso de 
fixação da agulha. Depois aperte o parafuso 
utilizando a chave de fendas.

①	Alavanca do calcador para bordado 
②	Parafuso de fixação da agulha
③	Parafuso3

2

1

1

2
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Instalar o bastidor

O bastidor tem dois tamanhos incorporados, 
respetivamente, 120x80mm e 50x70mm. 
Selecione o tamanho correspondente de 
acordo com o desenho da imagem.

Assim que esteja ligada, coloque o tecido 
no bastidor selecionado e use o dedo para 
levantar ligeiramente o elevador do calcador. 
Depois deslize o bastidor para dentro da 
unidade de bordado para montá-los. Quando 
ouvir um "clique", significa que a instalação 
do bastidor está concluída.

 Nota
Por favor, levante o elevador do calcador 
enquanto o bastidor está a reiniciar.

A ação de reinício deve ser executada 
sempre que se reinstala um bastidor de 
tamanho diferente.

 n  Atenção 
Por favor, verifique previamente a 
espessura do tecido. Se o tecido for 
demasiado grosso, não o utilize para 
bordar.

Se houver espaço entre o calcador e o 
tecido, o tecido pode ser bordado. Se não 
houver espaço, não

borde o tecido. Caso contrário, a agulha 
pode partir-se, o que pode resultar em 
lesões.

Por favor, tenha cuidado ao costurar 
padrões sobrepostos, pois a agulha 
pode partir-se devido à dificuldade de 
penetração no tecido.

Depois de editar o ficheiro de imagem do bordado, coloque o bastidor com o tamanho 
correspondente para realizar a preparação do bordado.
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Selecionar o padrão de bordado
 v Tipos de padrão de bordado

Ligue o interruptor de alimentação ("I"). Toque 
no ícone de modo de bordado.

①	Ícone de modo de costura
②	Ícone de modo de bordado

1 2

Há 7 categorias de padrões de bordado 
disponíveis no modo de bordado. 

 Grupo de ícones A:
52 padrões de bordado incorporados

 Grupo de ícones B:
33 padrões de bordado incorporados

 Grupo de ícones C:
15 padrões de bordados incorporados

 Ícone de letra de bordado:
Incluindo maiúsculas / minúsculas / 
caracteres especiais / números e símbolos

 Ícone de letra de monograma:
Monograma de 2 letras com 4 tipos de 
combinação de moldura

 Ícone de Desenho de Moldura:
10 tipos de moldura com 12 padrões de 
moldura decorativos disponíveise

 Ícone de USB:
Utilize o dispositivo USB para importar 
padrões

4 5 6 7

1 2 3

 v Padrão de bordado incorporado
Existem 3 grupos de padrões de bordado. 
Selecione o grupo desejado e entre no ecrã 
de seleção de padrões de bordado.

Toque no ícone de mover para ir para outras 
páginas.
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 v Letra de bordado incorporada
Toque no ícone de letra de bordado para 
entrar no ecrã de seleção.

Também pode tocar no ícone +10/ícone-10 
para ver a partir de 10 padrões.

①	Número da unidade atual/número total de 
unidades

②	Avança 10 padrões
③	Avança 10 padrões

1

2 3

Selecione o padrão desejado para entrar no 
ecrã de edição.

Por favor, consulte o capítulo "Editar o padrão 
de bordado" para mais informações.

Há 6 fontes disponíveis (Franklin Gothic 
Medium, Broadway BT, TimeScrDBol, 
EnglischeSch T, Time New Roman, Bauhaus 
Md BT)

Selecione a letra desejada. Toque no ícone 
de página anterior/seguinte para ir para 
outras páginas. 

①	Número da página atual/número total de 
páginas

②	Número da unidade atual/número total de 
unidades

③	Ícone de página anterior/seguinte
④	Direção da letra

3

1

2
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Toque no ícone de mover para mover o cursor 
para a posição onde pretende adicionar uma 
nova letra.

Selecione a letra que pretende inserir e 
adicione-a.

①	Espaço

Toque no ícone de Ir para entrar no ecrã de 
edição.

1

Pode ser guardado um máximo de 20 
letras. (O que depende do bastidor que está 
a utilizar. A mensagem de solicitação irá 
aparecer para o lembrar de não adicionar 
mais.)

Nota
Toque no ícone de apagar para apagar 
cada letra individualmente. Se quiser 
apagar todas as letras, toque longamente 
no ícone de apagar e irá aparecer a 
mensagem de solicitação. Depois clique 
em "confirmar" para apagar todas as letras. 

Quando a letra do bordado excede a largura 
da moldura do bordado, a mensagem de 
solicitação irá aparecer a perguntar se o texto 
precisa de ser rodado a 90 graus. Clique em 
"confirmar" e a direção da letra será alterada.
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Nota
 O ícone de letra não será exibido no 
ecrã. O ecrã mostrará apenas "palavra". 

Por favor, consulte o capítulo "Editar o padrão 
de bordado" para mais informações.

1

 vLetras de Monograma 
incorporadas

Toque no ícone de letra de monograma para 
entrar no ecrã de seleção. 

PASSO 1:
Há 4 molduras disponíveis. Toque no ícone 
de mover para ir para outras páginas.

Selecione a moldura desejada e vá para o 
PASSO2.

①	Passo atual
②	Passo seguinte
③	Número da unidade atual/número total de 

unidades

3

21

2
1

3

PASSO 2:
Selecione as duas letras que deseja. Toque 
no ícone de mover para ir para outras 
páginas.

①	Moldura selecionada
②	Letra selecionada
③	Número da página atual/número total 

de páginas

Toque no ícone de Ir para entrar no ecrã de 
edição.
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 vDesenhos de molduras 
incorporados

Toque no ícone de desenhos de molduras 
para entrar no ecrã de seleção de molduras. 

3

21
PASSO 1:
Há 10 molduras disponíveis. Toque no ícone 
de mover para ir para outras páginas.

①	Passo atual
②	Passo seguinte
③	Número da unidade atual/número total de 

unidades

Selecione a moldura desejada e vá para o 
PASSO 2. 

1

①	Letras de combinação incorporadas

Por favor, consulte o capítulo "Editar o padrão 
de bordado" para mais informações.

Nota
Toque no ícone de apagar para apagar 
cada letra selecionada. 
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PASSO 2:
Há 12 padrões decorativos disponíveis. 
Toque no ícone de mover para ir para outras 
páginas. 

①	Moldura selecionada
②	Número da página atual/número total de 

páginas

21

Selecione o padrão decorativo desejado e 
toque no ícone de Ir para entrar no ecrã de 
edição. 

1

1

①	Moldura decorativa composta por moldura 
e padrão decorativo

Nota
 O desempenho final da moldura 
decorativa não será exibido no ecrã. 
Por favor, consulte o capítulo "Gráfico 
de padrões de bordado" no capítulo 
final do presente manual.

Por favor, consulte o capítulo "Editar o padrão 
de bordado" para mais informações.
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 v Desenhos a partir de USB
A máquina tem uma porta USB para cartão de memória. Através de USB, é possível importar 
padrões do computador para a máquina.

 v Ligar à porta USB
Insira o dispositivo de armazenamento USB 
na porta USB do lado direito da máquina de 
bordar.

Nota
 - O dispositivo de armazenamento USB, como o disco RAM, não está incluído com a 

máquina, mas estes tipos de dispositivos estão facilmente disponíveis em lojas de 
informática e de câmaras fotográficas.

 - O dispositivo de armazenamento USB deve ser apenas de um dos formatos FAT32.
 - A capacidade máxima permitida do dispositivo de armazenamento USB é de 256GB. (A 

capacidade de armazenamento de 256G foi testada e está disponível).

Por favor, tenha em atenção as seguintes dicas, caso contrário, poderá ocorrer um mau 
funcionamento.
 - Esta funcionalidade suporta apenas ficheiros gerados a partir do software de aplicação 

EZDesign ou EZ Converter com o formato .zhs. Para informações mais detalhadas, contacte 
o revendedor autorizado mais próximo.

 - Os dados dos bordados devem ser armazenados no diretório raiz no dispositivo de 
armazenamento USB.

 - O comprimento de cada ficheiro individual não deve exceder 64 caracteres.
 - Se, de alguma forma, o ficheiro não puder ser lido corretamente pela máquina. Pode ser 

porque o nome do ficheiro continha caracteres irregulares. Os nomes válidos de ficheiros 
têm de ser formados por qualquer uma das 26 letras do alfabeto ou pelos números de 0 a 9.

 - Os tamanhos dos padrões de bordado não podem exceder 120 x 180 mm (L x A).
 - As misturas de cores dos padrões de bordado não podem exceder 30.
 - O padrão de bordado não pode exceder um número máximo de 100.000 pontos.

Esta máquina não consegue guardar o 
padrão de bordado carregado a partir do 
dispositivo USB. Por favor, não remova o USB 
enquanto a máquina estiver em processo 
de edição ou bordado, caso contrário, isso 
levará à perda de dados. Um ecrã de alarme 
irá aparecer se remover o dispositivo USB.
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Toque no ícone de USB para entrar no ecrã 
de seleção.

 n Atenção
Se o ícone em forma de funil aparecer, isso 
indica que a transferência de dados está 
em curso. Certifique-se de que aguarda e 
de que não interrompe o processo até que 
este ícone desapareça. Depois deste ícone 
desaparecer, os novos padrões podem ser 
descarregados a partir do dispositivo de 
armazenamento USB.

Toque no ícone de mover para ir para outras 
páginas e selecione o padrão de bordado 
desejado. Depois entre no ecrã de edição.

 

Nota
 O padrão de bordado carregado não 
será exibido no ecrã. O ecrã mostrará 
apenas "imagem".

Por favor, consulte o capítulo "Editar o padrão 
de bordado" para mais informações.

1

Quando terminar o bordado, remova 
o dispositivo de armazenamento USB 
cuidadosamente.
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Editar o padrão de bordado

21

43 Quando o padrão de bordado é selecionado, 
pode ajustar o ângulo, tamanho, posição e 
cor da sua preferência.

①	Ícone de editar
②	Ícone de mover
③	Ícone de mudança de cor
④	Ícone de bordado

1 2

 v Rodar o padrão de bordado
Toque no ícone de Editar para entrar no 
modo de edição. Toque no ícone de rotação 
para rodar o padrão de bordado.

①	Ícone de rotação

1

O ecrã exibirá a opção de rotação. O valor 
predefinido é grau 0. Pode tocar no ícone 
de ajuste de valor para rodar o padrão 
selecionado no sentido horário ou anti-
horário.

Rode o padrão 90 graus de cada vez.

Nota
A definição dos desenhos de molduras 
apenas exibirá o valor ajustado e o ecrã 
não poderá exibir o padrão de bordado 
ajustado.

 Estão disponíveis um bastidor médio 
(120x180mm) e um bastidor pequeno 
(50x70mm)

 Apenas está disponível o bastidor médio 
(120x180mm)
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 v Espelhar o padrão de bordado
Toque no ícone de Editar para entrar no 
modo de edição. Toque no ícone de espelho 
para espelhar o padrão de bordado.

①	Ícone de espelho

Toque no ícone de retrocesso e voltará ao 
ecrã de edição. O ecrã exibirá o padrão 
ajustado.

①	Exibição do tamanho
②	Grau de rotação

2

1

O ecrã LCD exibirá o ícone de espelho.

Toque novamente no ícone de espelho para 
cancelar a função de espelho e o ícone de 
espelho desaparecerá do ecrã.

1

Toque no ícone de retrocesso e voltará ao 
ecrã de edição. O ecrã exibirá o ícone de 
espelho do padrão selecionado.

 vRedimensionar o padrão de 
bordado

Toque no ícone de Editar para entrar 
no modo de edição. Toque no ícone de 
redimensionamento para redimensionar o 
padrão de bordado.

①	Ícone de redimensionamento

1
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 v Deslocar o padrão de bordado
Toque no ícone de Mover para entrar no 
modo de edição. 

①	Ícone de mover

O ecrã exibirá a percentagem do tamanho 
do padrão. A percentagem predefinida é de 
100% e pode tocar no ícone de ajuste de 
valor para alterar o tamanho do padrão de 
bordado. 

A mudança de tamanho é de 5% de cada 
vez. Pode alterar o tamanho do padrão de 
bordado de 80% para 120% do tamanho 
original.

Toque no ícone de retrocesso para voltar 
ao ecrã de edição. O ecrã exibirá o padrão 
redimensionado.

①	Exibição do tamanho
②	Graus

1

2

1

Toque no ícone de mudança de posição para 
alterar a sua posição. Um toque curto moverá 
uma unidade por tempo e um toque longo 
moverá 5 unidades por tempo.

①	Mudar posição

1
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Toque no ícone de retrocesso para voltar 
ao ecrã de edição. O ecrã exibirá o padrão 
redimensionado.

①	Distância do bordado a partir do centro
1

Após terminar a edição, toque no ícone de 
traço para mover o carro de bordar e detetar 
se o padrão pode ser bordado na posição 
correta.

 n Atenção
Ao tocar no ícone de traço, irá aparecer 
uma mensagem de alerta. O carro de 
bordar está em movimento e não se 
aproxima Depois de iniciar, a mensagem 
desaparecerá.

 v Cor única/multicolor
A configuração predefinida de cor é diferente 
para cada padrão de bordado.

Se a configuração de cor original for de cor 
única, pode terminar o trabalho de bordar 
sem mudar de linha.

Se a cor original for multicolor, deve mudar a 
linha por camadas enquanto estiver a bordar.

Toque no ícone de mudança de cor para 
definir cor única ou multicolor

①	Ícone de mudança de cor

1

1 2
①	Cor única
②	Multicolor

Nota
Toque no ícone de reposição para restaurar 
todas as configurações predefinidas. 

 Ícone de reposição

1



108

Começar a bordar
1 Toque no ícone de bordado para entrar no 

ecrã de bordado.

①	Ícone de bordado

Por favor, coloque a primeira cor das linhas 
para bordar de acordo com as instruções no 
ecrã.

①	Contagem de pontos atual (número total 
de pontos contados)

②	Camada de cor atual (total de camadas)
③	Cor de linha atual
④	Contagem de pontos atual

1 2

3

4

Baixe o elevador do calcador e a luz de 
estado mudará de amarelo para verde, o que 
significa que está tudo pronto.

Nota
Por favor, consulte o capítulo "Enfiamento 
da linha superior" para mais informações.

Pressione longamente o botão de início/
paragem para começar a bordar.

Nota
Depois de costurar 5 a 6 pontos, pressione 
novamente o botão de início/paragem para 
parar de bordar.Levante o elevador do 
calcador. Corte a linha no início da costura.
Baixe o elevador do calcador. Pressione 
longamente o botão de início/paragem 
para continuar a bordar.
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A máquina irá costurar pontos de 
bloqueio e depois parar e cortar as linhas 
automaticamente quando a primeira secção 
de cor estiver terminada.

Em seguida, o ecrã exibirá a imagem do 
calcador a ser levantado.

Depois de levantar o calcador, o ecrã exibirá 
a imagem da linha a ser mudada. Por favor, 
clique em "confirmar" e vá para o passo 
seguinte. 

O ecrã exibirá a próxima cor. Por favor, mude 
para a próxima linha e clique em "confirmar" 
para confirmar.

Depois pressione longamente o botão de 
início/paragem para começar a bordar.

Nota
Se precisar de mudar para outra cor de 
linha, por favor, toque no ícone de posição 
de paragem e o carro de bordar mover-
se-á para a esquerda na horizontal. Ao 
tocar novamente no ícone de posição de 
paragem, o bastidor voltará à posição 
original.

Uma vez bordadas todas as cores de linhas, 
o seu padrão de bordado exclusivo estará 
concluído.

O ecrã exibirá a imagem completa. Por favor, 
clique em "confirmar" para voltar ao ecrã de 
seleção de tipos de padrão de bordado.
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Nota
Se quiser desistir do padrão de bordado 
no modo de bordado, pode tocar no ícone 
de retrocesso. A mensagem de solicitação 
irá aparecer. Depois clique em "confirmar" 
para desistir deste padrão e voltará ao ecrã 
de seleção de tipos de padrão de bordado.
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Ajuste do processo de bordado
 vAjuste da contagem de pontos 
atual

Pressione longamente o botão de início/
paragem para parar de bordar.

Toque no ícone de mudança de agulha para 
entrar no ecrã de ajuste da agulha.

①	Ícone de mudança de agulha

1

Toque no ícone de ajuste de contagem de 
pontos para ajustar a contagem de pontos 
necessária.

①	Ícone de ajuste de contagem de pontos

1

Pressione longamente o botão de início/
paragem para começar a bordar.

Nota
Quando a linha superior ou a linha de 
bobine se esgota durante a costura,a 
máquina de costura para. Ajuste a 
contagem de pontos para trás cerca de 
10pontos e retome a costura.



112

 v Ajuste da camada de cor
Pressione longamente o botão de início/
paragem para parar de bordar.

Toque no ícone de mudança de cor para 
ajustar à camada de cor necessária.

①	Ícone de mudança de cor

1

Toque no ícone de mover para mudar de 
camada de cor.

Depois de ajustar a camada de cor, pressione 
longamente o botão de início/paragem para 
começar a bordar.

Nota
Se precisar de reiniciar a máquina devido a 
uma interrupção de energia enquanto está 
a bordar, a máquina não consegue guardar 
os ajustes relacionados com a contagem 
final de pontos. Por favor, tome nota dos 
ajustes atuais de forma a continuar a 
bordar a partir da última contagem de 
pontos. 
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 v Ajuste da tensão da linha de 
bordar

 - O ajuste adequado da tensão é importante 
para a costura. Não há um único ajuste 
de tensão que seja apropriado para todas 
as funções de pontos e tecidos.

 - Ajuste básico da tensão da linha: "4"

A tensão da linha está correta quando a linha 
superior é apenas visível na parte traseira do 
tecido.

①	Linha superior
②	Linha de bobina
③	Lado direito
④	Lado do avesso43

1 2

Quando a linha de bobina é visível na parte 
frontal do tecido, a tensão do fio é demasiado 
apertada para bordar. Para reduzir a tensão, 
toque no ícone "-".

Quando a linha superior tem uma folga, 
a tensão da linha é demasiado solta para 
bordar. Para aumentar a tensão, toque no 
ícone "+".

Nota
Por favor, utilize o mesmo tecido do projeto 
e faça primeiro um teste de costura.

Toque no ícone de configurações para 
entrar no programa de configuração. Toque 
no ícone de mover para ir para a página de 
tensão da linha.

Toque no ícone de configurações para 
entrar no programa de configuração. Toque 
no ícone "+" ou "-" para ajustar a tensão do 
bordado.
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Voltar ao modo de costura
 v Retirar o bastidor

Levante o elevador do calcador e confirme se 
a agulha está na posição mais elevada.

Depois pressione a alavanca de fixação do 
bastidor para puxar o bastidor para trás e 
retirá-lo.

①	Alavanca de fixação do bastidor

 v Retirar a unidade de bordado
Segure na unidade de bordado e pressione 
o botão de desbloqueio. Depois deslizar a 
unidade de bordado para a esquerda e retirá- 
la.

①	Botão de desbloqueio

Nota
Por favor, retire primeiro o bastidor antes 
de retirar a unidade de bordado.

Substitua a placa de ponto reto por uma placa 
de agulha normal.

Substitua a agulha e o calcador.

1

1
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Configurações avançadas
Toque no ícone de configurações para 
entrar no programa de configuração e alterar 
configurações. Toque novamente no ícone 
de configurações para sair do programa de 
configuração.

Existem 14 funções no programa. Toque no 
ícone de mover para mudar o programa de 
configuração.

 v Monitorizar o indicador da linha 
superior

Toque no ícone "ON" ou "OFF" para ligar ou 
desligar a função de monitorização.

 v Monitorizar o indicador da linha 
inferior

Toque no ícone "ON" ou "OFF" para ligar ou 
desligar a função de monitorização.

 v Ajuste do balanço do ponto
O desempenho dos pontos pode ser 
ligeiramente diferente no que diz respeito aos 
tipos de tecido, espessura ou velocidade de 
costura.

Se os pontos decorativos, letra, números 
ou casas de botões forem irregulares num 
determinado tecido, então basta ajustar o 
equilíbrio do ponto para obter um melhor 
desempenho.

A configuração predefinida é 0.

Toque no ícone "+" ou "-" para ajustar o 
padrão deformado. A gama pode ser ajustada 
de -9 a +9.
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Após o ajuste, o ecrã LCD exibirá o ícone.

Ajuste de pontos elásticos distorcidos

①	Os pontos estão demasiado comprimidos.
Toque no ícone "+”

②	Os pontos estão normais
③	Os pontos estão demasiado esticados.

Toque no ícone "-”

Ajuste de letras ou números distorcidos

①	As letras ou os números estão 
sobrepostos. Toque no ícone "+”

②	As letras ou os números estão normais.
③	As letras ou os números estão demasiado 

distantes uns dos outros. Toque no ícone 
"-”

Ajuste da densidade do ponto para casas de 
botões

①	A casa de botão está demasiado densa. 
Toque no ícone "+”

②	A casa de botão está normal.
③	A casa de botão está pouco densa. Toque 

no ícone "-”

Nota
É necessário praticar num pedaço do 
mesmo tipo de tecido. Por favor, utilize o 
mesmo tecido do projeto e faça primeiro 
um teste de costura.

31 2

31 2

31 2
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 v Calibração do ecrã tátil
Toque no ícone "AJUSTAR" para entrar no 
ecrã de calibração. 

 v Contador de serviços
Contador para o total de pontos acabados 
(incluindo bordados). É um lembrete de 
manutenção normal.

Para informações mais detalhadas, por 
favor, contacte o revendedor autorizado para 
assistência pós-venda.

Toque nos dígitos do visor um a um para 
completar a calibração do ecrã.

 v Contador de pontos
Mostra o número de pontos que foram 
costurados desde que as máquinas foram 
entregues. 

 v Program version
Versão do programa de software.
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 v Campainha
Toque no ícone "ON" ou "OFF" para ligar ou 
desligar a campainha.

 v Apagar tudo (memória)
Toque no ícone "FORMATAR” para apagar 
toda a memória da máquina.

 v Apagar tudo (o meu programa 
pessoal)

Toque no ícone "ON" ou "OFF" para apagar 
todo o meu programa favorito.

 v Unidade de visualização
A unidade predefinida é milímetros. Pode 
definir a unidade tocando nos ícones "mm" ou 
"inch". 

 v Ajuste de velocidade do bordado
A velocidade predefinida é 600SPM. Pode 
definir a velocidade tocando nos ícones "350" 
ou "600”. (por minuto)
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 v Tensão do bordado
A tensão do bordado predefinida é 4.0. Pode 
ajustar a tensão tocando nos ícones "+" ou "-".

Por favor, consulte o capítulo "Ajuste da 
tensão da linha de bordar" para mais 
informações.

 v Corta-linhas
No modo de bordado, a função de corta- 
linhas está ativada. Isto significa que quando 
a opção é ligada, a máquina corta a linha 
quando parar para mudar a linha para a cor 
seguinte. Pode tocar no ícone "ON" ou "OFF" 
para ativá-la ou desativá-la. 

①	A função de corta-linhas está desativada
②	A função de corta-linhas está ativada

Nota
Reinicie a máquina. O corta-linhas estará 
ligado ("ON") como modo predefinido.

1 2



Manutenção e Resolução de 
Problemas
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 n Atenção 
Desligue o cabo de alimentação da tomada 
antes de executar qualquer manutenção, 
caso contrário, podem ocorrer ferimentos 
ou choques elétricos.

 v Limpar a superfície da máquina
Se a superfície da máquina de costura estiver 
suja, mergulhe ligeiramente um pano num 
detergente suave, esprema com firmeza e 
depois limpe a superfície. Depois de limpar 
uma vez desta forma, limpe novamente a 
superfície com um pano seco.

Não utilize quaisquer solventes ou detergentes 
orgânicos

Limpe os dentes de transporte e a tampa da 
bobina com uma escova. Use também um 
pano macio e seco para limpá-los.

 v Limpar o gancho
No caso de se acumular cotão e pedaços 
de linha no gancho, isto irá interferir com o 
bom funcionamento da máquina. Verifique 
regularmente e limpe o mecanismo de 
costura quando necessário.

Retire a agulha, o calcador e o suporte do 
calcador.

Retire a tampa da bobina e a bobina.

Retire os parafusos da placa da agulha e, de 
seguida, retire a placa da agulha.

①	Tampa da bobina
②	Parafusos
③	Placa da agulha

Manutenção

2

2

3

1
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Função de Alerta
 v Sinal sonoro de alerta

 - Funciona corretamente: 1 sinal.
 - Funciona incorretamente: 2 sinais curtos.
 - Quando a máquina de costura tem 

problemas e não consegue costurar: 1 
sinal longo.

Isto significa que a linha pode estar torcida 
ou encravada e o eixo do volante não se 
pode mover. Por favor, consulte o "Guia de 
resolução de problemas" para encontrar 
a solução. Depois do problema ter sido 
resolvido, a máquina poderá costurar.

Voltar a colocar o eixo do bobinador na 
esquerda
Quando a linha de bobina estiver cheia ou a 
máquina parar, se o eixo do bobinador ainda 
estiver na posição correta, ouvem-se 3 sinais 
curtos ao pressionar qualquer botão, até que 
empurre o eixo para a esquerda.

Voltar a colocar o eixo do bobinador na 
esquerda.

Nota
Se o problema ainda não estiver resolvido, 
por favor, contacte o seu revendedor local.

 n Atenção
Durante a costura, se a linha tiver sido 
encravada no interior do gancho e o 
movimento da agulha parar. Se continuar a 
costurar, a máquina para automaticamente 
por motivos de segurança. Se a máquina 
parar, por favor, desligue-a primeiro e 
depois volte a ligá-la.
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 v Mensagem de alerta
Erro na linha superior
A linha superior rompeu-se ou está quase 
a esgotar-se. Ou a forma de enfiamento da 
linha é incorreta.

Enrolar a bobina
O eixo do bobinador está à direita para 
bobinar.

Erro na linha de bobina
A linha de bobina rompeu-se ou está quase a 
esgotar-se.

Proteção de sobrecarga do motor
Isto significa que a linha pode estar torcida ou 
encravada e o eixo do volante não se pode 
mover. A campainha irá soar.

Bloqueio de ecrã e de funções
Toque no ícone de bloqueio para bloquear 
todas as funções. Mostrará um cadeado no 
ecrã. Toque novamente neste ícone para 
desbloquear a configuração. 
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O ficheiro está a carregar

Baixar a alavanca para casas de botões 

Levantar a alavanca para casas de botões

Costura com apenas uma agulha
A função de agulha dupla está desligada. Por 
favor, substitua a agulha simples por agulha 
dupla.

Substituir o padrão existente? 
No meu programa favorito ou no programa de 
memória.
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Apagar todos os padrões no meu 
programa favorito?
Para apagar um padrão no meu programa 
favorito, toque longamente no ícone de 
apagar e a mensagem de solicitação irá 
aparecer. Depois clique em "confirmar" para 
apagar todos os padrões.

Apagar o padrão?
 - No meu programa favorito, selecione o 

padrão que deseja apagar e irá aparecer 
a mensagem de solicitação. Depois clique 
em "confirmar" para apagar o padrão.

 - No programa de memória, selecione os 
padrões que deseja apagar e irá aparecer 
a mensagem de solicitação. Depois clique 
em "confirmar" para apagar os padrões.

Apagar todos os padrões no programa de 
memória?
Para apagar um padrão no programa de 
memória, toque longamente no ícone de 
apagar e a mensagem de solicitação irá 
aparecer. Depois clique em "confirmar" para 
apagar todos os padrões.

Limite de combinação
Por favor, tenha em conta que podem ser 
combinadas um máximo de 20 unidades de 
pontos em cada módulo. Quando o padrão 
for superior a 20 unidades, irá aparecer uma 
mensagem de solicitação.

Selecionar um ponto
Em modo de combinação: Se o utilizador 
pressionar o botão de início/paragem sem 
selecionar primeiro um padrão, a mensagem 
de solicitação irá aparecer.  
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Apenas são aplicáveis pontos retos 
específicos durante a utilização da placa 
de ponto reto em modo de costura. (Grupo 
de padrões A 01 & 03 & 05)

Mudar a placa de ponto reto 
Em modo de bordado: A mensagem de 
solicitação irá aparecer para o lembrar de 
mudar e usar uma placa de ponto reto. 

Mudar a placa da agulha
Em modo de costura: A mensagem de 
solicitação irá aparecer para o lembrar de 
mudar e usar uma placa de ponto regular. 

Fixar a unidade de bordado

Retirar a unidade de bordado 
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Baixar o elevador do calcador

Levantar o elevador do calcador

O carro de bordar está em movimento
O carro de bordar está em movimento e não 
se aproxima. Depois de iniciar, a mensagem 
desaparecerá.

Fixar o bastidor

Retirar o bastidor
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Sair do modo de bordado?
Em modo de bordado: Entre no ecrã de 
seleção de padrões de bordado e toque no 
ícone de página inicial. A mensagem de 
solicitação irá aparecer conforme ilustrado. 

Desistir do padrão?
 - Depois de selecionar o padrão, toque 

no ícone de retrocesso. A mensagem 
de solicitação irá aparecer conforme 
ilustrado.

 - Em modo de bordado: Entre no ecrã de 
seleção de letra de bordado e toque no 
ícone de apagar durante 3 segundos. A 
mensagem de solicitação irá aparecer 
conforme ilustrado.

O tamanho do padrão de bordado é 
superior ao do bastidor

Mudar a cor da linha
A mensagem de solicitação irá aparecer para 
o lembrar de mudar a cor da linha seguinte.

A letra de bordado excede a largura da 
moldura do bordado
A mensagem de solicitação irá aparecer e 
perguntar se o texto precisa de ser rodado a 
90 graus. Clique em "confirmar" e a direção 
da letra será alterada.
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Notificação da cor da linha seguinte

Acabamento do bordado

Não consegue reconhecer os dados/Os 
dados podem estar corrompidos
Se os dados não forem reconhecidos, toque 
no ícone de USB. A mensagem de solicitação 
irá aparecer conforme ilustrado. 

O USB não está inserido corretamente
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Guia de resolução de problemas

Problem Cause Solução Referência

Rotura na 
linha superio 

r

1. A máquina não tem a linha 
enfiada corretamente.

1. Volte a enfiar a linha superior 12

2. A tensão da linha está 
demasiado apertada.

2. Reduza a tensão da linha (para 
um número mais baixo) 30

3. A linha é demasiado grossa 
para a agulha.

3. Selecione um tamanho de 
agulha maior. 17

4. A agulha não está inserida 
corretamente.

4. Retire a agulha e volte a inseri-
la (com o lado plano virado 
para trás)

16

5. A linha está enrolada à volta 
do pino do suporte da bobina.

5. Retire a bobina e enrole a linha 
na bobina. 12

6. A agulha está danificada. 6. Insira uma nova agulha. 16

As linhas 
de bobina 

rompe m-se

1. A caixa da bobina não está 
inserida corretamente.

1. Retire a caixa da bobina, volte 
a inseri-la e puxe a linha. 9

2. A caixa da bobina tem a linha 
mal enrolada.

2. Verifique se a bobina e a caixa 
da bobina estão na posição 
correta.

9

Pontos 
saltados

1. A agulha não está inserida 
corretamente.

1. Retire a agulha e volte a inseri-
la (com o lado plano virado 
para trás)

16

2. A agulha está danificada. 2. Insira uma nova agulha. 16
3. Foi utilizado um tamanho 

errado de agulha.
3. Escolha uma agulha que se 

adeque à linha. 17

4. O calcador não está fixo 
corretamente.

4. Verifique e fixe-o corretamente. 18

5. A máquina não tem a linha 
enfiada corretamente.

5. Volte a enfiar a linha superior 12

A

agulha 
partiu- se

1. A agulha está danificada. 1. Insira uma nova agulha. 16
2. A agulha não está inserida 

corretamente.
2. Insira a agulha corretamente 

(com o lado plano virado para 
trás).

16

3. Tamanho de agulha errado 
para o tecido.

3. Escolha uma agulha que se 
adeque à linha e ao tecido. 17

4. Está fixado o calcador errado. 4. Selecione o calcador correto. -
5. O parafuso de fixação da 

agulha está solto.
5. Utilize a chave de fendas para 

apertar o parafuso. 16

6. O calcador não é adequado 
para o tipo de ponto que está a 
costurar.

6. Fixe um calcador adequado 
para o tipo de ponto que está a 
costurar.

-

7. A tensão da linha superior está 
demasiado apertada.

7. Alivie a tensão da linha 
superior. 30

Antes de ligar para o serviço, consulte abaixo o guia de resolução de problemas. Se o 
problema persistir, por favor, contacte o revendedor ou o centro de serviço local mais 
próximo.
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Problem Cause Solução Referência

Pontos 
soltos

1. A máquina não tem a linha 
enfiada corretamente.

1. Verifique o enfiamento e volte 
a fazê-lo. 12

2. A caixa da bobina não tem a 
linha enrolada corretamente.

2. Enrole a linha na caixa da 
bobina, conforme ilustrado. 9

3. A combinação agulha/tecido/
linha está errada.

3. O tamanho da agulha deve ser 
adequado ao tecido e à linha. 17

4. A tensão da linha é incorreta. 4. Corrija a tensão da linha. 30

Franzidos 
ou dobras 
no tecido

1. A agulha é demasiado grossa 
para o tecido.

1. Selecione o tamanho de 
agulha correto. 17

2. O comprimento do ponto está 
errado.

2. Ajuste o comprimento do 
ponto. 29

3. A tensão da linha está 
demasiado apertada.

3. Alivie a tensão da linha. 30

Dobras no 
tecido

1. A tensão da linha na agulha 
está demasiado apertada.

1. Alivie a tensão da linha. 30

2. A linha não está enfiada 
corretamente na agulha.

2. Volte a enfiar a linha na 
máquina. 12

3. A agulha é demasiado pesada 
para o tecido que está a ser 
costurado.

3. Escolha uma agulha que se 
adeque à linha e ao tecido. 17

4. O comprimento do ponto é 
demasiado longo para o tecido.

4. Encurte o comprimento do 
ponto. 29

5. Costurar sobre tecidos finos. 5.  Costure com um material 
estabilizador debaixo do 
tecido.

55

Os padrões 
estão 

distorcidos.

1. O calcador não é adequado 
para o padrão.

1. Selecione o calcador correto. -

2. A tensão da linha na agulha 
está demasiado apertada.

2.  Alivie a tensão da linha. 30

A linha está 
encravada

1. A linha está presa no gancho. Retire a linha superior e a caixa 
da bobina. Rode o volante para 
trás e para a frente e retire os 
restos de linha.

1212. Os dentes de transporte estão 
cheios de cotão.

A máquina 
está ruidosa

1. Foram retirados fiapos e óleo 
do gancho ou da barra da 
agulha.

1. Limpe o gancho e os dentes de 
transporte. 121

2. A agulha está danificada. 2.  Insira uma nova agulha. 16
3. A linha está presa no gancho. Retire a linha superior e a caixa 

da bobina. Rode o volante para 
trás e para a frente e retire os 
restos de linha.

121
4. Os dentes de transporte estão 

cheios de cotão.

Pontos 
irregulares, 
alimentação 

irregular

1. Linha de má qualidade. 1. Selecione uma linha de melhor 
qualidade. 17

2. A caixa da bobina tem a linha 
mal enrolada.

2. Retire a caixa da bobina e 
a linha e volte a inseri-las 
corretamente.

9

3. O tecido foi puxado. 3. Não puxe o tecido durante a 
costura. Deixe-o ser puxado 
pela máquina.

-
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Problem Cause Correction Reference

A máquina 
de costura 

não 
funciona

1. A máquina não está ligada. 1. Ligue a máquina. 4
2. O elevador do calcador está 

levantado.
2. Baixe o elevador do calcador. 8

3. A máquina não está ligada à 
corrente.

3. Ligue o cabo de alimentação à 
tomada elétrica. 4

A unidade 
de bordado 

não se move

1. A unidade de bordado não está 
configurada corretamente.

1. Reinicie a unidade de bordado 
corretamente. 94

O bordado 
não está 

bem 
acabado

1. A linha está emaranhada e a 
caixa da bobina está obstruída, 
etc.

1. Retire a linha emaranhada. 
Quando caixa da bobina está 
obstruída, retire as sobras.

121

2. A tensão da linha é incorreta. 2. Ajuste a tensão da linha 
superior. 113

3. The fabric is not fully stretched 
on the embroidery hoop. The 
fabric is loose.

3. Estique devidamente o tecido 
no bastidor. 88

4. Não está colocado nenhum 
material estabilizador.

4. Utilize sempre material 
estabilizador para bordar em 
tecidos elásticos, tecidos finos, 
tecidos com uma trama solta 
e tecidos em que os pontos se 
contraem facilmente.

87

5. Há objetos colocados perto do 
carro ou do bastidor

5. Se o carro da unidade de 
bordado ou o bastidor chocar 
com algum objeto, o padrão 
ficará desalinhado. Não 
coloque objetos dentro do 
alcance do movimento do 
bastidor.

-

6. O material que sai do bastidor 
está a causar problemas.

6. Estique novamente o tecido no 
bastidor, para que o material 
que sai do bastidor não cause 
problemas. Rode o padrão e 
borde.

-

7. Bordado com um tecido 
pesado ou o material do tecido 
está pendurado na mesa.

7. Durante o bordado, se o 
tecido estiver pendurado na 
mesa, afetará o movimento 
da unidade de bordado.
Neste caso, segure no tecido 
suavemente.

-

8. O tecido está preso. Está 
apertado.

8. Pare a máquina de costura e 
coloque o tecido corretamente. -

9. O carro de bordar foi 
deslocado enquanto o bastidor 
era retirado ou colocado 
durante o bordado.

9. Se o carro de bordar for 
movido durante o processo, 
o padrão ficará desalinhado.
Tenha cuidado a retirar e a 
colocar o bastidor.

-
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Problem Cause Correction Reference

The 
embroidery 

result is 
not good 
enough

1. A tensão da linha não está 
correta.

1. Ajuste a tensão da linha de 
forma adequada. 30

2. Linha de má qualidade. 2. Selecione uma linha de melhor 
qualidade e fixe a rede de 
bobina à linha.

8

3. A linha tende a romper-
se e a sair facilmente da 
bobina quando se utiliza um 
determinado tipo de linha.

3. Fixe a rede de bobina à linha.
8

4. Foi utilizado um tamanho 
errado de agulha.

4. Escolha uma agulha que se 
adeque ao tecido. 17

5. Não há apoio suficiente devido 
à falta de estabilizador.

5. Utilize um estabilizador que se 
adeque ao tecido. 83

The 
embroidery 
result is not 
good while 
sewing thin 

fabric

1. A tensão da linha não está 
correta.

1. Aumente a tensão da linha. 30

2. Linha de má qualidade. 2. Selecione uma linha de melhor 
qualidade. -

3. Foi utilizado um tamanho 
errado de agulha.

3.  Escolha um tamanho de 
agulha entre 9-11, de acordo 
com o seu tipo de tecido.

17

4. Não há apoio suficiente devido 
à falta de estabilizador.

4.  Utilize um estabilizador de 
acordo com o tecido. 83

Poor quality 
for cotton 

batting

1. A tensão da linha é incorreta. 1.  Ajuste a tensão de forma 
adequada. (um número entre 
3- 5)

30

2. O comprimento do ponto está 
errado.

2. Ajuste o comprimento do 
ponto de forma adequada. (um 
número entre 3,0-4,0)

29

Embroidery 
unit doesn't 

work

1. A máquina não está ligada. 1. Ligue a máquina. 4

2. Não está selecionado nenhum 
padrão de bordado

2. Selecione um padrão de 
bordado 96

3. Instale o bastidor, mas sem o 
iniciar primeiro.

3. Retire o bastidor. 88

Touch 
screen isn't 
accurate.

1. O ecrã tátil não tem precisão. 1. Calibre de novo a função de 
ecrã tátil 117



Gráfico de padrões 
de bordado
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Não descarte aparelhos elétricos como lixo municipal não separado. Utilize as instalações de 
recolha separadas.
Contacte a sua autoridade local para obter informações sobre os sistemas de recolha 
disponíveis.
Se os aparelhos elétricos forem eliminados em aterros ou lixeiras, as substâncias perigosas 
podem vazar para as águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua 
saúde e bem- estar. Ao substituir aparelhos antigos por novos, o vendedor é legalmente 
obrigado a recolher gratuitamente o seu aparelho antigo para eliminação.
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