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Setup da máquinaVisão global da máquina
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Detalhes da máquina de costura

1 Guia-linha 
2 Regulador de pressão do calcador 
3 Tensor do bobinador 
4 Roda reguladora da tensão da linha 
5 Porta-carros 
6 Buraco para segundo porta-carros 
7 Bobinador 
8 Regulador do bobinador 
9 Display LCD 
10 Seleção rápida 
11 Tecla de funções 
12 Corte de linha 
13 Alavanca para casear de uma só vez 
14 Enfiador 
15 Chapa de agulha 
16 Mesa de costura e caixa de acessórios 
17 Teclas de seleção direta 
18 Teclas de funções 
19 Tampa superior 
20 Volante de mão 
21 Encaixe do módulo de bordar 
22 Interruptor principal 
23 Ficha elétrica 
24 Ligação do pedal de motor 
25 Pega de transporte 
26 Alavanca de calcador 
27 Alavanca do arrastador (cima/baixo 
28 Modulo de bordar
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Explicações do display, manejo das funções

Explicação das teclas

1 Start/Stop 
2 Remate/Exit 
3 Parar automático/Processo 
4 Parar agulha cima/baixo 
5 Roda reguladora da velocidade 
6 Tecla OK 
7 Teclas com setas 
8 Seleção direta dos pontos e nº 
9 Espelho 
10 Alargar/modificar o tamanho 
11 Agulha dupla/girar o desenho 
12 Comprimento do ponto/ponto para trás ou para a 

frente 
13 Largura de ZigZag/cor para a frente ou para trás. 
14 Memorizar / Setup 
15 Anular/Regressar 
16 Selecionar o grupo dos pontos/Setup da cor 

O símbolo na tecla vale para o modo de coser; o símbolo 
por cima ou ao lado da tecla vale para o modo de 
bordar. 

Nota
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Enfiamento da linha superior

É importante que enfie corretamente a máquina. Se ela não 
estiver corretamente enfiada podem aparecer problemas 
durante a costura. 

Nota
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Só para o Brasil:
Grupo NS - Serviço ao consumidor

Tel.      +55 47 3321 4333
+55 19 3517 8200

Email: cliente@ns.com.br
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