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Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului.
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Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim
funkcijama uređaja.
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Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички
функции на уреда.

Περισσότερες χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση της Silvercrest
ραπτομηχανής σας μπορείτε να βρείτε μέσω του εξής συνδέσμου ή
κώδικα QR.
Accesând link-ul de mai jos sau codul QR puteţi găsi mai multe
informaţii utile pentru folosirea maşinii de cusut Silvercrest.
Još korisnih savjeta za upotrebu šivaćeg stroja Silvercrest možete
pronaći na poveznici ili putem QR koda u nastavku.
Допълнителни полезни съвети за използването на шевната
машина Silvercrest можете да намерите на следната връзка
или QR код.
http://snm33c1.sewing.guide
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Introducere

Introducere
Felicitări pentru achiziţionarea maşinii de cusut. Aţi achiziţionat un produs de calitate înaltă care a
fost fabricat cu deosebită atenţie.
Aceste Instrucţiuni de Operare conţin tot ceea ce aveţi nevoie să cunoaşteţi despre utilizarea
maşinii dumneavoastră de cusut. Sperăm să vă bucuraţi de maşina dumneavoastră de cusut şi vă
dorim succes.
Anterior utilizării maşinii de cusut prima dată, este esenţial să vă familiarizaţi cu funcţiile aparatului
şi să descoperiţi modul de utilizare corectă a maşinii de cusut. Citiţi următoarele instrucţiuni de
utilizare, ca şi instrucţiunile de siguranţă. Păstraţi aceste instrucţiuni. Atunci când predaţi aparatul
unei terţe părţi., daţi-i şi aceste instrucţiuni.

Utilizare corespunzătoare
Maşina de cusut este destinată...
- pentru uz ca maşina portabilă
- pentru coaserea materialelor textile tipice gospodăriri şi...
- doar uzului în gospodărie privată.
Maşina de cusut nu este destinată...
- instalării într-o locaţie fixă,
- pentru prelucrarea altor materiale (ex. piele sau alte materiale grele, precum pânza de cort sau
pentru pânzele de navigaţie)
- uzului comercial sau industrial.

Principalele componente ale maşinii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pârghie de ridicare a firului
Conducătorul firului de la bobină
Disc de tensionare a firului
Buton selectare lăţime cusătură
Selector pentru lungimea pasului de coasere
Selector cusătură
Extensie masă/ Compartiment accesorii
Placă ac
Cap de coasere
Dispozitiv automat pentru înfirarea acului
Tăietor de fir

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Clapă pentru coasere înapoi
Bobinator
Opritor bobină
Ax mosor
Conducătorul firului superior
Mâner de transport
Pârghia picioruşului presor
Conector alimentare
Întrerupător On/Off
Volant
Orificiu pentru al doilea ştift pentru derulat firul

Accesorii
a

b
c
d
e
f
g

h
i
j

32

Cap de coasere multifuncţional (montat deja
pe maşina de cusut)
Picioruş pentru fermoare invizibile
Cap pentru fermoar
Cap pentru coaserea nasturilor
Cap pentru găurile nasturilor
Dispozitiv pentru băgat aţa în ac
Bobine (4x) (1x montată deja pe maşina de
cusut)
Pernă din pâslă
Sticlă ulei
Cutie pentru ace: 3 ace simple (90/#14) (1
deja instalat), 1 ac simplu (75/#11)
RO

k

Şurubelniţă L

l

Şurubelniţă
Role cu aţă (1x albastru, 1x roz, 1x galben)
Tăietor butoniere/ pensulă
Placă de broderie şi oprire
Ghidaj pentru margini/ matlasare
Al doilea ştift pentru derulat firul

m
n
o
p
q

r
s
t

Capac pentru mosoare (mare & mică)
Husă pentru protecţia împotriva prafului
Pedală/ ştecher de reţea

Introducere

Date tehnice
Voltaj nominal

230V/ 50 Hz

Capacitate nominală

- Total

70 Waţi

Dimensions

- Când mânerul este în jos

Aprox. 388 x 275 x 169 mm (l x î x d)

Dimensiuni

- Cablu de alimentare

Aprox. 1,8 m

- Cablu pedală picior

Aprox. 1,4 m

- Maşină de cusut

Aprox. 5,6 kg

Weight
Material
Elemente de operare

Elemente de afişare

Aluminiu/plastic
- Întrerupător reţea PORNIT/
OPRIT
- Pedală pentru controlarea
vitezei de coasere
- Comutator principal

Disponibil
Disponibil
Disponibil

Sistem maieză

Cârlig oscilant

Sistem ac

130/705 H

Fără interferenţe

În conf. cu Directiva UE

Aprobată TÜV

Da

Garanţii produs

3 ani

Clasa

II

RO
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Măsuri importante de siguranţă

Măsuri importante de siguranţă
Când utilizaţi aparate electrice, trebuie să respectaţi întotdeauna indicaţiile de siguranţă esenţiale.
Citiţi toate aceste instrucţiuni de utilizare înainte de a utiliza această maşină de cusut.

PERICOL - Pentru a reduce riscul electrocutării:

1. Nu lăsaţi aparatele electrice nesupravegheate cât timp sunt racordate la o priză electrică.
Opriţi aparatul sau scoateţi-l din priză atunci când îl lăsaţi nesupravegheat.
2. Vă rugăm să scoateţi ştecherul din priză imediat după utilizare precum şi înainte de curăţare şi
de alte proceduri de mentenanţă.

AVERTISMENT - Pentru a reduce riscul arsurilor, incendiului, al electrocutării sau al

vătămării corporale:
1. Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a utiliza maşina.
2. Păstraţi instrucţiunile într-un loc potrivit în apropierea maşinii, iar în cazul în care veţi transmite
maşina către o terţă persoană, transmiteţi maşina împreună cu acestea.
3. Utilizaţi maşina doar în locaţii cu umiditate scăzută.
4. Acest dispozitiv poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani şi de către persoane cu
capacităţile psihice, fizice şi senzoriale reduse, sau de către persoane lipsite de experienţă
sau cunoştinţe, dacă aceste persoane sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea
dispozitivului în siguranţă şi înţeleg riscurile pe care le implică utilizarea acesteia.
5. Copii nu ar trebui să se joace cu dispozitivul.
6. Curăţarea şi lucrările de mentenanţă nu ar trebui efectuate de către copii fără supraveghere.
7. Întotdeauna deconectaţi maşina dacă vă pregătiţi pentru lucru (înlocuirea acului, înfilarea
maşinii, etc).
8. Întotdeauna deconectaţi dacă o lăsaţi nesupravegheată, pentru a evita orice leziune sau
prejudiciu, din cauza acţionării nedorite a comutatorului de pornire.
9. Întotdeauna deconectaţi maşina dacă înlocuiţi becul sau efectuaţi lucrări de mentenanţă
(lubrifiere, curăţare).
10. Nu utilizaţi maşina dacă aceasta este udă sau se află într-un mediu cu umiditate ridicată.
11. Niciodată nu trageţi de cablu, întotdeauna deconectaţi maşina apucând de ştecher.
12. Dacă becul LED s-a deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător (sau la
unitate de service autorizată), sau de către o persoană calificată, pentru a evita un pericol.
13. Să nu puneţi niciodată vreun obiect pe pedala electrică.
14. Niciodată nu utilizaţi maşina dacă deschiderile de aerisire sunt astupate, păstraţi deschiderile
de aerisire şi pedala electrică curăţate de praf, ulei sau diverse resturi.
15. Maşina trebuie folosită numai cu pedala de comandă indicată pentru a evita pericolele. Dacă
pedala de comandă este deteriorată sau defectă, trebuie înlocuită de către producător sau
agentul său de întreţinere, sau de către o persoană calificată în mod similar.În cazul în care
cablul de alimentare conectat la pedala electrică este deteriorat, atunci trebuie înlocuit de
producător sau agentul de service sau de către o persoană similară calificată, pentru a evita
diverse riscuri.
16. Cablul de alimentare al pedalei nu poate fi înlocuit. Dacă cablul de alimentare este deteriorat,
pedala trebuie să fie dispusă.
17. Nivelul zgomotului în timpul funcţionării normale este mai mic de 75dB(A).
18. Nu aruncaţi dispozitivele electrice la gunoi ca şi deşeuri nesortate, utilizaţi punctele de
colectare separate faţă de gunoiul menajer.
19. Contactaţi administraţia locală pentru informaţii cu privire la sistemul de colectare existent.
20. În cazul în care dispozitivele electrice sunt aruncate în afara depozitelor de deşeuri sau sunt
aruncate la întâmplare, substanţele periculoase se pot infiltra în pânza freatică subterană şi
pot ajunge în alimentaţia Dvs., dăunând astfel sănătăţii şi bunăstării Dvs.
21. Atunci când înlocuiţi un dispozitiv vechi cu unul nou, retailer-ul este obligat din punct de vedere
legal să colecteze gratuit vechiul Dvs. dispozitiv.

PĂSTRAŢI ACEST MANUAL PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE
Această maşina de cusut este destinată exclusiv uzului casnic/familial.
Aveţi grijă să folosiţi maşina de cusut la o temperatură aflată în intervalul 5°C – 40°C. Dacă
temperatura este excesiv de scăzută, maşina poate să nu funcţioneze corect.
34

RO

Pregătire

Racordarea maşinii de cusut la o sursă de alimentare
Atenţie:
Scoateţi maşina din priză pe durata
neutilizării.

20

Atenţie:
Dacă aveţi dubii privind conectarea
maşinii la o sursă de alimentare,
adresaţi-vă unui electrician autorizat.
Scoateţi cablul de alimentare din priză
dacă maşina nu este utilizată.
Conectaţi maşina la sursa de alimentare
electrică conform diagramei.
Iluminarea
Apăsaţi întrerupătorul principal (20) pentru
a porni maşina şi aprinde veioza (poziţia
"I").
Pedala de control
Pedală (t) de control are drept rol
controlarea vitezei de coasere a maşinii.

RO
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Pregătire

Fixarea extensiei de masă retractabilă
Ţineţi extensia de masă în poziţie
orizontală şi împingeţi-o în direcţia indicată
de săgeată.

Compartimentul din interiorul mesei poate
fi utilizat pentru stocarea accesoriilor.
În compartimentul din interior puteţi găsi
accesoriile incluse.

Înfilarea acului
D
A

Avertisment:
Poziţionaţi comutatorul principal (20) pe
Off ("O").
Înlocuiţi periodic acul, mai ales când
prezintă semne de uzură şi cauzează
probleme.
Instalaţi acul conform instrucţiunilor
diagramei din partea opusă.

C

B

A. Slăbiţi şurubul de prindere a acului,
introduceţi un ac nou şi strângeţi
şurubul.
B. Partea plată din partea cea mai groasă
a acului trebuie poziţionată cu spatele.
C/D. Introduceţi acul până la capăt.
Condiţia acelor trebuie să fie perfectă.
Următoarele probleme cu acele pot
apărea:
- Ac îndoit
- Ac tocit
- Ac deteriorat

36
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Pregătire

Cele 2 poziţii ale pârghiei capului de coasere
Dacă doriţi să coaseţi mai multe straturi de
material sau un material mai gros, puteţi
ridica picioruşul la nivelul doi pentru a vă fi
mai uşor de poziţionat (18).

Fixarea capului de coasere în suportul de prindere
Avertisment:
Poziţionaţi comutatorul principal (20) pe
Off ("O") înainte de a efectua operaţiunea
descrisă mai sus.

A

E

1. Prindeţi suportul capului de coasere
Ridicaţi axul capului de coasere (A).
Prindeţi suportul capului de coasere (B)
conform ilustraţiei.

C
D

a

2. Ataşarea capului de coasere
Coborâţi suportul capului (B) până când
şanţul (C) este poziţionat deasupra
ridicăturii (D).
Împingeţi pârghia (E) în direcţia indicată
de săgeată.
Coborâţi suportul capului (B) astfel încât
acesta (a) să fie fixat în poziţie.

B
1

2

E

3

p

4

3. Îndepărtarea capului de coasere
Ridicaţi capul.
Împingeţi pârghia (E) în direcţia indicată
de săgeată.
4. Ataşarea ghidajului
Introduceţi ghidajul (p) în fantă precum
în ilustraţie. Ajustaţi-l în funcţie de ce
doriţi să coaseţi: tivuri, pliseuri, etc.

RO
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Pregătire

Winding the lower thread
A. Aşezaţi mosorul de fire (m) pe ştiftul
mosorului de fire (15) şi fixaţi capacul
pentru mosoarele de fire (r).
- Capac mic pentru mosoarele de fire
înguste.
- Capac mare pentru mosoarele de fire
late.
B. Sau plasaţi axul mosorului secundar (q)
în orificiul pentru al doilea mosor (22).
Firul se trage de pe mosorul de fire prin
ghidarea firului pentru bobinare (2).
Trageţi firul printr-o gaură a bobine (g)
gol către exterior. Introduceţi mosorul pe
dispozitivul de bobinare, apoi împingeţi-l
către dreapta, în poziţie de bobinare (14).
Ţineţi de capătul firului. Acţionaţi pedală (t).
După câteva înfăşurări, eliberaţi pedala.
Eliberaţi pedală (t) şi tăiaţi firul cât mai
aproape de mosor. Acţionaţi din nou
pedală (t).
Atunci când mosorul este înfăşurat complet,
viteza de înfăşurare scade. Eliberaţi pedală
(t). Împingeţi mosorul la loc în poziţia de
coasere şi îndepărtaţi-l.

A

B

Indicaţie:
Dacă dispozitivul bobină se află în poziţia
bobinei(14), procesul de cusut este
întrerupt automat. Pentru cusut apăsaţi
dispozitivul bobinei în stânga (poziţie de
bobinare (14)

Instalarea bobinei

A

1

2

3

4
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Când introduceţi sau îndepărtaţi mosorul,
acul trebuie să fie complet ridica.
1. Deschideţi capacul pliabil.
2. Scoateti carcasa bobinei tragand de
clema carcasei (A). Ţineţi carcasa
bobinei cu o mână.
3. Introduceţi bobina, astfel încât firul să
iasă în direcţia acelor de ceas (vezi
săgeata).
4. Treceţi firul pe sub arcul de tensionare.
5. Ţineţi bobina de mânerul balamalei.
6. Instalaţi bobina în suveică.
Indicaţie:
Preluarea în sus a firului de jos este
descrisă pe pagina 41.

A
5

Avertisment:
Poziţionaţi comutatorul principal (20) pe
Off ("O").

Pregătire

Bobinarea firului superior
Atenţie:
Puneţi comutatorul principal (20) pe
("O")! Tija piciorului de cusut se ridică
prin ridicarea pârghiei în două-trepte
a tijei capului de cusut, pârghia firului
se aduce în poziţia cea mai înaltă prin
rotirea roţii de mână în sens contrar
acelor de ceasornic. La bobinare se
urmăresc săgeţile şi cifrele de pe maşina
de cusut.
1. Aşezaţi mosorul de fire (m) pe ştiftul
mosorului de fire (15) şi fixaţi capacul
pentru mosoarele de fire (r).
- Capac mic pentru mosoarele de fire
înguste
- Capac mare pentru mosoarele de fire
late
2. Firul superior se trece prin conducătorul
firului (16) cu flotare dinspre dreapta
spre stânga, apoi înainte în fanta din
dreapta şi se conduce spre jos.
3. Se conduce spre stânga sub cama de
conducere (A) iar apoi se conduce din
nou în sus.
4. Se conduce firul de la dreapta spre
stânga prin pârghia firului (1) şi apoi în
jos.
5. Firul se trece prin ochi mai întâi în
spatele conducătorului de fir mare
metalic (B) iar apoi prin ochiul acului.
Acul se bobinează întotdeauna în faţă.

1

A
3

2

B

5

4

1

2

3

Dispozitiv pentru băgat aţa în ac
Puteţi folosi dispozitivul ca ajutor pentru
băgat aţa în ac (f).
1. Treceţi dispozitivul din spate spre faţă
prin ochiul acului.
2. Treceţi firul de sus prin tubul de sârmă
a dispozitivului.
3. Trageţi înapoi dispozitivul de băgat firul
în ac, cu firul prin ochiul acului.

RO
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Pregătire

Dispozitiv automat pentru înfirarea acului
Atenţie:
Rotiţi comutatorul de alimentare la „O”
înainte de a introduce aţa în ac.

B A

Atenţie:
Ridicaţi acul în cea mai înaltă poziţie
a sa prin rotirea roţii manuale către
dumneavoastră, până când marcajul (A)
se potriveşte cu linia (B) de pe maşină.

1. Coborâţi picioruşul presor. Ghidaţi firul
în jurul ghidajului de fir (C).

C

1

D

2. Coborâţi pârghia la maximum
Dispozitivul de introducere a aţei în ac
trece automat în poziţia de introducere
a aţei în ac iar cârligul trece prin
urechea acului (D).

2

3. Aduceţi firul în faţa acului, şi aveţi grijă
să fie sub cârlig (E).
E

3

4. Ţineţi uşor aţa şi eliberaţi încet pârghia.
Cârligul se va întoarce şi va trece aţa
prin urechea acului, formând o buclă.
Trageţi firul prin urechea acului.

4
40
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Pregătire

Tensionarea firului

1
2
3
A

A. Tensionarea firului superior
Nivelul normal de tensionare al firului este:
"AUTO".
Pentru mărirea tensiunii, rotiţi discul
spre următorul număr. Pentru a reduce
tensiunea, rotiţi-l în sens invers.
1. Tensiunea normală a firului
2. Firul superior nu este suficient de
tensionat
3. Firul superior este prea tensionat
Notă:
Tensiunea superioară a firului trebuie
să fie setată la 2-3 atunci când lucraţi
cu ţesături uşoare, precum mătasea şi
tricotajele etc.
B. Tensionarea firului de jos
Notă:
Tensionarea firului de jos a fost setată
corect în timpul producţiei, astfel încât nu
mai este necesară nicio modificare.

B

Pentru a controla tensiunea firului bobinei,
se introduce toată bobina în carcasa
bobinei. Apoi carcasca bobinei se ţine
atârnată de fir. Firul inferior este bine
tensionat atunci când bobina se derulează
în jos aprox. 5 până la 10 cm dacă este
uşor balansată. Dacă carcasa bobinei
se derulează prea uşor atunci tensiunea
firului inferior este prea slabă, dacă se
derulează prea greu este prea tensionat.
Acesta poate fi reglat cu ajutorul unei
şurubelniţă (l).

Ridicarea firului inferior
Ţineţi firul superior cu mâna stângă. Rotiţi
roata manual (21) în sens invers acelor
ceasornicului până când acum se află din
nou în sus (vedeţi rotirea completă).

Ridicaţi firul superior pentru ridicarea firului
inferior prin fanta din placa acului.
Aşezaţi ambele fire în spate, sub capul de
coasere.

RO
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Cusutul / aplicaţii utile

12

B

A

1

11

B. Însăilare
Pentru a incepe sa coaseti, coborati capul
de coasere, si apasati pe pedala pentru
coasere înapoi (12). Efectuaţi câteva
cusături înapoi. Când eliberaţi clapa,
maşina va relua coaserea înainte.
C. Eliberarea piesei de cusut
Rotiţi roata manuală (21) în sens contrar
acelor de ceasornic pentru a aduce
pârghia firului (1) în poziţia cea mai înaltă.
Piciorul de cusut se ridică şi piesa de cusut
se trage spre spate pentru a o elibera.
C. Tăierea firului
Ţineţi cu ambele mâini firele în spatele
picioruşului presor, amplasaţi-le în
canelură (11) şi trageţi-le în jos.

C
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A. Coasere
Atunci când maşina de cusut este setată
corect şi firul este trecut prin ochi, capul
de coasere înainte de procedura de cusut
prin lăsarea în jos a manetei în două trepte
a capului de coasere (18). Atunci acţionaţi
pedala (t) pentru a începe cusutul.
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Potrivirea acelor, a materialului şi a firului
TABEL PENTRU SELECTAREA ACULUI, A MATERIALULUI ŞI A FIRULUI
NEEDLE SIZE

MATERIAL

FIR

9-11 (65-75)

Materiale subţiri: bumbac subţire, voal,
serj, mătase, muselină, tricot, tricotaje
din bumbac, jerseu, crep, poliester ţesut,
materiale pentru cămăşi şi bluze.

Fire din bumbac uşor, nailon
sau poliester.

12 (80)

Materiale medii: bumbac, satin, muselină
aspră, pânză de vapor, tricotaje duble,
materiale uşoare din lână.

14 (90)

Materiale medii: pânză de lână, materiale
de lână, tricotaje groase, tricot pluşat,
denim.

Majoritatea firelor
comercializate sunt de grosime
medie şi potrivite pentru aceste
materiale şi ace.

16 (100)

Materiale groase: bumbac, materiale din
lână, materiale pentru foaie de cort şi
matlasare, denim, materiale pentru tapiţerii
(de la subţiri la medii).

Pentru rezultate optime,
utilizaţi fire de poliester pentru
coaserea materialelor sintetice
şi fire de bumbac pentru
materialele din lână naturală.
Întotdeauna utilizaţi acelaşi tip
de aţă pentru firul superior şi
cel inferior.

IMPORTANT: Asiguraţi-vă că dimensiunea acului se potriveşte cu firul şi materialul.
Reţineţi!
- În general, firele fine şi acele se utilizează pentru coaserea materialelor fine, iar firele mai
groase se utilizează pentru coaserea materialelor grele.
- Testaţi întotdeauna dimensiunea firului şi a acului pe o bucată mică de material care se va utiliza
pentru coaserea efectivă.
- Utilizaţi material stabilizator pentru materiale fine sau elastice şi selectaţi picioruşul presor
corect.
- Utilizaţi o dublură pentru materiale fine sau elastice şi selectaţi picioruşul presor corect.
- Tensiunea superioară a firului trebuie să fie setată la 2-3 atunci când lucraţi cu ţesături uşoare,
precum mătasea şi tricotajele etc.
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Cum să alegeţi modelul
Selector lăţime
cusătură

Pentru cusăturile drepte, selectaţi
modelul cusăturile drepte cu butonul de
selectare a modelului (6).

Selectorul lungimii
pasului S1-S2

Pentru coaserea în zigzag, selectaţi
modelul coaserea în zigzag cu prin rotirea
selectorului de cusătură. Ajustaţi lungimea
cusăturii şi lăţimea cusăturii utilization
funcţie de materialul utilizat.

Selector
cusătură

Pentru celelalte cusătură pentru rândul
superior rotiţi selectorul pentru cusătură
(6) până cant litera dorită/cusătura
corespunde cu marcajul. Ajustaţi lungimea
şi lăţimea cusăturii în funcţie de necesitate.
Pentru a obţine un rezutlat optim pentru
cusăturile decorative din primul rând
lungimea cusături trebuie setată între "0.3"
şi max. "0.5".
Pentru cusăturile de pe rândul al doilea,
învârtiţi selectorul lungimii pasului la "S1",
pentru cusăturile de pe rândul trei,
învârtiţi selectorul lungimii pasului (5) la
"S2", şi rotiţi selectorul cusăturii (6) până
când litera dorită corespunde marcajului.
Lăţimea cusăturii poate fi reglată în funcţie
de necesitate.

Coaserea dreaptă şi poziţia acului
Selector lăţime
cusătură

Selectorul lungimii
pasului

Rotiţi selectorul cusăturii (6) în poziţia
cusăturile drepte.
În general cu cât este mai gros materialul
cu atât trebuie să fie mai lung acul şi
cusătura.

5
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4

3

2

1

0.5

Alegeţi poziţia acului, din poziţia mijloc în
poziţia dreapta prin rotirea butonului de
selectare a lăţimii cusăturii de la "0" la "5".
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Coaserea în zigzag
Selector lăţime
cusătură

5

4

3

2

1

Rotiţi selectorul cusăturii (6) la coaserea în
zigzag.

Selectorul lungimii
pasului

0

4

3

2

1

0.5

Funcţionarea butonului de selectare a
lăţimii cusăturii (4)
Lăţimea maximă pentru cusătura în zigzag
(4) este de "5". Lăţimea poate fi redusă
pentru orice model. Lăţimea creşte când
rotiţi selectorul lăţimii pasului de la "0" la
"5".
Funcţionarea selectorului lungimii
pasului (5) în cazul modelului zigzag
Densitatea cusăturilor în zigzag creşte
pe măsură ce setarea lungimii cusăturii
ajunge la "0". Cusăturile în zigzag
frumoase se obţin, de obicei, la "2,5" sau
la valori mai mici.
Coaserea în relief
Când lungimea cusăturii este setată între
"0" şi "1" cusăturile sunt foarte apropiate
producând "coasere în relief care se
foloseşte pentru a realiza butoniere sau
cusături decorative.
Materiale fine
Când coaseţi pe material foarte
delicat, aşezaţi o pâslă de coasere
corespunzătoare sub material. Hârtia se
rupe apoi uşor după terminarea cusăturii.

Cap pentru fermoar
Cusătura

Laţime pas Lungime pas
2.5

1~4

Capul pentru coaserea fermoarelor poate
fi instalat pe stânga sau pe dreapta în
funcţie de partea capului pe care veţi
coase fermoarul. (A)
Pentru a coase peste cheiţa fermoarului,
coborâţi acul în material, ridicaţi capul
de coasere şi împingeţi cheiţa în spatele
picioruşului. Coborâţi capul şi continuaţi
coaserea.
Este posibil să coaseţi pe lungime, un şnur
prin dublura unui material. (B)
A

B

Setaţi lungimea cusăturii (5) în funcţie de
grosimea materialului între "1" şi "4".
RO
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Aplicare invizibilă a fermoarului

Suprafaţă

3/4"
5/8"

Suprafaţă

Invers

Picioruşul pentru fermoare invizibile
asigură o închidere invizibilă pe fuste,
rochii şi o diversitate de articole de
îmbrăcăminte şi accesorii.
Ataşaţi picioruşul pentru fermoare invizibile
la maşină, aliniind acul cu marcajul
central. Poziţionaţi fermoarul deschis cu
partea frontală în jos, pe partea dreaptă
a materialul, conform imaginii. Prindeţi
cu ace, având bobina pe linia de coasere
(5/8") şi capătul superior cu 3/4" sub tivul
brut al articolului de îmbrăcăminte. Cu
şanţul din dreapta al picioruşului poziţionat
peste bobină, coaseţi fermoarul până
când picioruşul loveşte glisorul (îndepărtaţi
acele pe măsură ce ajungeţi la acestea).
Întăritură spate.
Pentru a ataşa cealaltă jumătate a
fermoarului, prindeţi cu ace banda, cu
partea frontală în jos, cu bobina pe linia
de coasere (5/8") şi capătul superior
cu 3/4" sub tivul brut al articolului de
îmbrăcăminte, la fel ca mai sus. Asiguraţivă că fermoarul nu este răsucit în partea
de jos. Utilizaţi şanţul din stânga al
picioruşului, asigurându-vă că marcajul
central este încă aliniat cu acul şi cusătura,
la fel ca mai sus.
Închideţi fermoarul. Glisaţi picioruşul
pentru fermoare spre stânga astfel încât
acul să se afle în canelura exterioară.
Prindeţi cusătura cu ace sub deschiderea
fermoarului. Pliaţi capătul fermoarului
în afară şi coborâţi acul cu mâna uşor
deasupra şi spre stânga ultimei cusături.
Coaseţi cusătura aproximativ 2", conform
imaginii. Trageţi firul într-o parte şi
înnodaţi. Treceţi la picioruşul presor
standard şi finalizaţi cusătura.
La capătul fermoarului, coaseţi aproximativ
1" din banda fiecărui fermoar pentru a
coase doar spaţiul de îmbinare.
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Cusătură ascunsă
Cusătura

Laţime pas Lungime pas
3~5

1

1~2

Pentru tivurile draperiilor, pantalonilor,
fustelor, etc.
Tiv invizibil pentru ţesături elastice.

2

1. Împăturiţi materialul ca în imagine cu
partea din spate în sus.
2. Aşezaţi materialul sub capul de
coasere.Rotiţi volantul înainte, până
când acul este pe stânga. Acesta ar
trebui să străpungă cuta din material.
Coaseţi uşor, apăsând cu grijă pedala de
control şi ghidând materialul cu marginea
ghidajului.

Cap pentru coaserea nasturilor
Cusătura

Laţime pas Lungime pas
0~5

0

Instalaţi placa de broderie şi oprire (o).
Aşezaţi materialul sub capul de coasere.
Rotiţi butonul la poziţia marcată, lăsaţi
în jos capul de coasere, ajustaţi lăţimea
cusăturii "0" şi coaseţi câteva cusături
de încercare în gaura din stânga, reglaţi
lăţimea de coasere (între 3-4). Rotiţi roata
manuală (21) pentru a verifica dacă acul
intră corect în gaura din dreapta sau din
stânga ale nasturelui şi coaseţi nasturele.
Ajustaţi lăţimea cusăturii la "0" şi coaseţi
cusăturile de fixare.
Dacă este nevoie să lăsaţi un spaţiu
între cusătură şi nasture, aşezaţi un ac
pe nasture şi coaseţi. Pentru nasturi cu
4 orificii, începeţi prin a coase prin cele 2
orificii de sus, apoi împingeţi articolul în
faţă pentru a coase şi cele 2 orificii rămase.
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Cap pentru găurile nasturilor
Cusătura
Lungime pas
0.5

A

E

48
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B

C

D

Laţime pas

Lungime pas

5

0.5~1

Pregătirea:
Îndepărtaţi capul pentru coaserea în zig-zag şi
înlocuiţi-l cu cel pentru butoniere. Poziţionaţi
selectorul pentru lungimea cusăturii între "0,5" şi
"1". Densitatea cusăturilor depinde de grosimea
materialului.
Notă: Întotdeauna executaţi o butonieră de încercare.
Pregătrea materialului:
Măsuraţi diametrul nasturelui şi adăugaţi 0,3 cm
pentru crestătură. Dacă nasturele este foarte gros,
adăugaţi la diametru. Marcaţi poziţia şi lungimea
butonierei pe material. Ridicati acul in cea mai inalta
pozitie.
Poziţionaţi materialul astfel încât acul să se situeze
pe cel mai îndepărtat marcaj de dumneavoastră.
Împingeţi capul pentru butoniere la maxim, cât se
poate de departe de dumneavoastră. Coborâţi
picioruşul.
A. Poziţionaţi selectorul pe (6) " ". Efectuaţi
cusăturile la viteză moderată până ajungeţi la
capătul marcajului. Ridicati acul in cea mai inalta
pozitie.
B. Poziţionaţi selectorul pe (6) "
" şi executaţi 5
sau 6 paşi de întărire. Ridicati acul in cea mai
inalta pozitie.
C. Poziţionaţi selectorul pe (6) " " şi coaseţi partea
dreapta a butonierei cât se poate de departe
de marcajul de la capătul cel mai îndepărtat de
dumneavoastră. Ridicati acul in cea mai inalta
pozitie.
D. Poziţionaţi selectorul pe (6) "
" şi executaţi
câteva cusături de întărire. Ridicati acul in cea mai
inalta pozitie.
Ridicaţi capul de coasere. Scoateţi materialul de sub
cap. Trageţi firul superior prin spatele materialului
şi legaţi firul superior şi cel inferior. Tăiaţi centrul
butonierei cu un tăietor butoniere (n), special având
grjă să nu tăiaţi cusăturile. Aveţi grijă să nu tăiaţi
cusătura pe lateral.
Notă:
- Reduceţi uşor tensiunea firului superior (3) pentru
a obţine rezultate mai bune.
- Se recomandă utilizarea materialului stabilizator,
precum tort sau flis pentru materiale fine, elastice
sau tricotaje. Cusătura în zig-zag trebuie să
permită coaserea peste tort (E).
- Utilizaţi un ac de 9-11 (65-75) pentru materialul
următor:
Materiale uşoare: bumbac subţire, voal, serj,
mătase, muselină, tricoturi interlock, tricotaje din
bumbac, jerseu, crep, poliester ţesut, materiale
pentru cămăşi şi bluze.
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Cusăturile de surfilare
Cusătura

Laţime pas Lungime pas
3~5

S1, S2

Notă:
Utilizaţi ace noi, cu cap rotund sau ace
pentru materiale supraelastice.
Cusături, finisaj îngrijit, tivuri vizibile.
Cusătură overlock (A)
Pentru pânze fie, jerseu, marginile ale
gâtului, borduri.
Cusătură overlock standard (B)
Pentru produse tricotate subţiri, ţesături
tricotate, decolteuri, margini.
A

B

Cusătură overlock dublă (C)
Pentru tricotaje subţiri, tricotaje de mână,
tighel.
Toate cusăturile de surfilare sunt potrivite
pentru coaserea şi finisarea îngrijită a
marginilor şi a tighelelor vizibile, într-o
singură operaţie.
Pentru un aspect îngrijit, acul trebuie să
treacă peste marginea materialului.

C

Coaserea în zig zag în 3 paşi
Cusătura

Laţime pas Lungime pas
3~5

1~2

Pentru coaserea pe dantelă şi elastic,
cârpirea, peticirea şi întărirea marginilor.
1. Aşezaţi petecul în poziţie.
2. Pentru cârpirea deşirărilor, se
recomandă utilizarea unei bucăţi de
material pentru întărire. Mai întâi,
coaseţi peste centru, trecând peste
ambele laturi. Coaseţi 3-5 rânduri de
cusături, în funcţie de tipul de material
şi de ruptură.
1

2
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Cusătură întinsă
Cusătura

Laţime pas Lungime pas
2.5

S1, S2

Cusătură dreaptă triplă: (A)
Pentru cusăturile supuse la frecare.
Maşina va coase doi paşi înainte şi unul
înapoi. Acesta va oferi o triplă întăritură.

Cusătura

Laţime pas Lungime pas
3~5

A

B

S1, S2

Cusătura în zig zag triplă: (B)
Pentru cusăturile supuse la frecare, tivuri
şi cusături decorative.
Această cusătură este potrivită pentru
materialele groase precum denimul şi
catifeaua.

Legarea
Cusătura

Laţime pas Lungime pas
3~5

S1

Aceste cusături pot fi utilizate la legarea
unor bucăţi de material, lăsând un mic
spaţiu între ele.
1. Pliaţi marginile ambelor bucăţi de
material pentru a face un tiv şi aşezaţi
marginile pe o bucată de hârtie subţire,
lăsând foarte puţin spaţiu între ele.
2. Coaseţi de-a lungul marginii, trăgând
uşor de ambele fire la începutul
coaserii.
3. Utilizaţi o aţă uşor mai groasă decât de
obicei.
4. După terminare, îndepărtaţi cusăturile
de însăilare şi hârtia. Terminaţi prin a
înnoda pe dos, la capăt şi la sfârşit.
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Monogramarea şi brodarea cu ajutorul suportului de brodare*
* Acest accesoriu nu este furnizat împreună cu
maşina de cusut.

Cusătura

Laţime pas Lungime pas
1~5

0

Reglaţi suportul de brodare
1. Instalaţi capul de coasere şi suportul
acestuia.
2. Reglaţi suportul de brodare.
3. Înainte de a începe coasere coborâţi
maneta pe două niveluri a capului de
coasere (18).
4. Ajustaţi lăţimea cusăturii în funcţie de
lăţimea literei sau a modelului.
Pregătirea înaintea monogramării şi a
brodării*
1. Desenaţi litera sau modelul dorit pe
spatele materialului.
2. Întindeţi materialul la maxim pe suportul
de brodare.
3. Aşezaţi materialul sub ac. Coborâţi
maneta capului de coasere (18).
4. Rotiţi volantul (21) spre utilizator pentru
ca firul inferior să fie ridicat. La începutul
borderiei efectuaţi câteva cusături de
siguranţă.
5. Ţineţi suportul de brodare cu ambele
mâini cu degetul arătăror şi degetul
mare.
6. Reglaţi viteza de coasere şi mişcarea
suportului de brodare.
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Coaserea aplicaţiilor
Cusătura

Laţime pas Lungime pas
3~5

0.5~1

1. Decupaţi aplicaţia şi însăilaţi-o pe
material.
2. Coaseţi uşor în jurul ei.
3. Tăiaţi excesul de material ce depăşeşte
cusăturile. Atenţie să nu tăiaţi cusăturile.
4. Îndepărtaţi însăilarea.
5. Înnodaţi firul inferior şi cel superior
pentru a evita descoaserea acestora.

Scallop stitching
Cusătura

Laţime pas Lungime pas
3~5

1~2

Această maşină festonează marginile care
pot fi utilizate ca margini decorative.
1. Coaseţi de-a lungul marginii
materialului.
2. Dacă doriţi tăiaţi în jurul festonării
pentru a obţine o margine festonată.
Aveţi grijă să nu tăiaţi firul.
1
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Întreţinerea maşinii de cusut
Atenţie:
Deconectaţi maşina de cusut de la sursa de
alimentare cu curent electric, scoţând ştecherul din
priză. Maşina de cusut trebuie deconectată pentru
toate operaţiunile de curăţare.
Demontarea plăcii acului (A)
Rotiţi volantul (21) până când acul este complet
ridicat. Deschideţi capacul frontal şi scoateţi şurubul
plăcii (8) cu ajutorul unei şurubelniţă L (k).

A

Curăţarea trenului de alimentare (B)
Îndepărtaţi carcasa bobinei şi curăţaţi locaşul cu
pensula (n) prevăzută în acest sens.
Curăţarea şi ungerea cârligului (C-G)
Scoateţi carcasa bobinei. Depărtaţi cele două
picioruşe de prindere (C) împingându-le în exterior.
Scoateţi opritorul din locaşul cârligului (D) şi cârligul
(E). Curăţaţi cu o cârpă moale. Ungeţi punctele
respective cu 1 sau 2 picături de ulei pentru maşina
de cusut (F). Rotiţi volantul până când locaşul
cârligului (G) este poziţionat în stânga. Reinstalaţi
cârligul (E) şi închideţi cele două picioruşe de
prindere. Introduceţi carcasa bobinei şi bobina şi
reamplasaţi placa acului.

B

Important:
Scamele şi resturile de aţă trebuie curăţate periodic!

F
G

E
D
C

Păstrare
Atunci când nu folosiţi maşina de cusut, scoateţi
ştecherul din priză. Utilizaţi husă pentru protecţia
împotriva prafului (s). Păstraţi maşina de cusut întrun loc uscat şi inaccesibil pentru copii. Dacă maşina
de cusut nu a fost utilizată timp mai îndelungat,
aceasta trebuie protejată împotriva prafului, murdăriei
sau umidităţii excesive.
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Depanarea
Probleme
Firul superior
se rupe

Cauze
1.Maşina nu este bobinată corect.
2.Tensiunea firului este prea mare.
3.Firul este prea gros pentru ac.
4.Acul nu este instalat corect.

5.Firul se desface în jurul suportului
de bobină.
6.Acul este deteriorat.
Firul inferior se 1.Carcasa bobinei nu este instalată
corect.
rupe
2.Carcasa bobinei nu este înfilată
corect.
1.Acul este incorect instalat.
Cusături lipsă
2.Acul este deteriorat.
3.Mărimea acului este greşită.

Acul se rupe

4.Este montat capul de coasere greşit.
1.Acul este deteriorat.
2.Acul este incorect instalat.

Soluţii
1.Reînfilaţi maşina.
2.Micşoraţi tensiunea firului (scădeţi
numărul).
3.Alegeţi un ac mai mare.
4.Îndepărtaţi şi reinstalaţi acul (partea
plată înspre spate).
5.Scoateţi bobina.
6.Schimbaţi acul.
1.Scoateţi şi reinstalaţi carcasa bobinei şi
trageţi de fir. Ar trebui să iasă uşor.
2.Verificaţi bobina şi carcasa.
1.Îndepărtaţi şi reinstalaţi acul (partea
plată înspre spate).
2.Instalaţi un ac nou.
3.Alegeţi un ac potrivit cu firul şi materialul
utilizat.
4.Verificaţi şi prindeţi-l corect.
1.Instalaţi un ac nou
2.Instalaţi acul corect (partea plată înspre
spate).
3.Alegeţi un ac potrivit cu firul şi materialul
utilizat.
4.Alegeţi un cap de coasere potrivit.
1.Verificaţi firul.
2.Înfilaţi bobina conform instrucţiunilor.

3.Mărimea acului este greşită pentru
material.
4.Este montat capul de coasere greşit.
Cusături slăbite 1.Maşina nu este corect înfilată.
2.Carcasa bobinei nu este înfilată
corect.
3.Combinaţia ac/material/fir este greşită. 3.Alegeţi un ac potrivit cu firul şi materialul
utilizat.
4.Tensiunea firului este greşită.
4.Corectaţi tensiunea firului.
1.Acul este prea gros pentru material.
1.Utilizaţi un ac mai subţire.
Cusăturile se
adună
2.Lungimea cusăturii este setată greşit. 2.Reajustaţi lungimea cusăturii.
3.Materialele se adună.
3.Utilizaţi o dublură pentru materiale fine
sau elastice.
1.Aţă
de
calitate
slabă.
1.Alegeţi
o aţă de mai bună calitate.
Cusături
inegale,
2.Carcasa bobinei nu este înfilată
2.Scoateţi carcasa bobinei. Înfilaţi-o şi
alimentare
corect.
reintroduceţi-o corect.
inegală
3.Materialul a fost tras.
3.Nu trageţi de material în timpul coaserii.
Lăsaţi-l să fie tras de maşină.
1.Maşina trebuie unsă.
1.Ungeţi conform recomandărilor.
Maşina este
zgomotoasă
2.Scame sau ulei s-au acumulat în
2.Curăţaţi cârligul şi trenul de alimentare.
cârlig sau în placa acului.
3.Uleiul utlizat este de slabă calitate.
3.Utilizaţi doar ulei de bună calitate.
4.Acul este deteriorat.
4.Înlocuiţi acul.
Firul este prins în cârlig.
Îndepărtaţi firul superior şi carcasa
Maşina se
bobinei, rotiţi volantul (21) înapoi şi
blochează
înainte cu mâna şi îndepărtaţi resturile de
aţă. Ungeţi conform recomandărilor.
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Casare / Garanţie / Service / Producător

Casare
- Casaţi dispozitivele cu elementele periculoase cu mare atenţie şi asiguraţi-vă că nu le
mai foloseşte nimeni.
- Nu aruncaţi maşina de cusut la gunoiul menajer.
- Acest produs este fabricat conform directivei UE 2012/19/EU.
- Casaţi maşina de cusut la o firmă înregistrată de casare sau prin intermediul unei
fabrici locale de casare.
- Respectaţi reglementările în vigoare. În cazul în care aveţi îndoieli, consultaţi centrul
de casare a deşeurilor.
- Vă rugăm casaţi toate materialele de ambalare într-o manieră prietenoasă mediului.
Păstraţi ambalajul în care a fost transportată maşina de cusut. Poate fi util pentru
păstrarea maşinii, dar poate fi extrem de utilă dacă doriţi să transportaţi maşina pentru
reparaţii. Majoritatea cazurilor de deteriorări au loc atunci când maşinile sunt transportate.

Garanţie
Maşina de cusut este în garanţie timp de trei ani de la data cumpărării. Maşina de cusut a fost
verificată cu atenţie şi în mod temeinic înainte de livrare. Vă rugăm păstraţi chitanţa ca dovadă a
cumpărării.
În cazul unei reclamaţii privind garanţia, vă rugăm sunaţi la centrul de service.
Doar aşa puteţi să vă asiguraţi transportul gratuit al bunului dumneavoastră către noi.
Garanţia acoperă doar defecţiunile materialelor sau defecţiuni de fabricaţie, nu acoperă piese
uzate, deteriorate sau fragile ex. întrerupătoarele.
Produsul este menit doar pentru uz privat, nu comercial.
În cazul utilizării incorecte sau a manevrării necorespunzătoare, a utilizării forţei sau a oricărui tip
de intervenţie care nu a fost realizată de biroul nostru de service, garanţia va fi anulată.
Această garanţie nu vă limitează drepturile statutare.

Numărul de service
Aceste Instrucţiuni de Operare nu pot acoperi toate aplicaţiile posibile.
Pentru mai multe informaţii sau în cazul unor probleme neprezentate sau prezentate insuficient în
aceste Instrucţiuni de Operare, vă rugăm sunaţi la numărul de service 00800 555 00 666 (gratuit)
Vă rugăm păstraţi aceste Instrucţiuni de Operare într-un loc sigur şi daţi-le mai departe
viitorilor utilizatori.
Adresa Centrului de service:
CROWN Service Center
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
DE-64839 Münster
GERMANY
IAN315501

sewingguide-service-ro@teknihall.com

Producător
Vă rugăm să luaţi în considerare că adresa următoare nu este o adresă de service. Contactaţi mai
întâi locul de service menţionat mai sus.
Crown Technics GmbH
Turmstraße 4
D-78467 Konstanz
GERMANIA
RO
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Γραμμη εξυπηρετησης πελατων:
00800 555 00 666 (Ατελώς)
Număr de service pentru reclamaţii:
00800 555 00 666 (gratuit)
Broj službe za žalbe:
00800 555 00 666 (besplatno)
Телефонен номер на гаранционния сервиз:
00800 555 00 666 (безплатен)
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