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IMPORTANTE

PERIGO

ADVERTÊNCIA

A utilização da máquina deve ser feita respeitando as seguintes normas de segurança:
Leia atentamente todas as instruções e normas de segurança presentes neste manual de
instruções antes de colocar a máquina de costura em funcionamento.
Mantenha o manual de instruções num sítio adequado e sempre perto da máquina. No caso de
entregar a máquina a um novo usuário, o manual de instruções deve ser entregue junto da
mesma.

Para reduzir o risco de choque elétrico:
1. Nunca deixe a máquina sem vigilância enquanto esta estiver ligada à fonte de energia.
2. Depois de utilizar a máquina e antes de iniciar trabalhos de limpeza ou manutenção, deve

desligar a máquina da fonte de energia.
3. Radiação LED: Nunca olhe directamente com instrumentos ópticos Classe 1M LED.

Para reduzir o risco de queimaduras, fogo, choque elétrico ou ferimentos:
1. A máquina não é destinada a uso por pessoas (incluindo crianças) com reduções físicas,

Quando a máquina não estiver em uso ou quando é deixada sem ninguém, desligue o
seu cabo da fonte de energia.

AVISOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES
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sensoriais e de capacidades mentais, ou carentes de conhecimento e experiência, a menos
que supervisionadas ou instruídas por alguém responsável pela sua segurança.

2. Não permita que esta máquina seja utilizada como um brinquedo. Toda atenção é
necessária quando este equipamento estiver a ser utilizado por ou perto de crianças ou
pessoas com alguma limitação permanente ou momentânea.

3. Esta máquina só deve ser utilizada para o fim descrito neste manual. Só devem ser
utilizados acessórios recomendados pelo fabricante e que venham citados neste manual.

4. Crianças devem ser supervisionadas quando perto da máquina.
5. Nunca utilize esta máquina se os cabos ou ficha estiverem defeituosos, ou ainda caso a

máquina tenha caído na água. Neste caso, leve a máquina à assistência técnica autorizada
mais próxima ou a um técnico devidamente competente para que seja efectuada uma
inspecção assim como o ajuste eléctrico ou mecânico.

6. Ao usar a máquina não bloqueie as entradas de ar. Mantenha as entradas de ar da
máquina e do pedal sem fios, pó ou resquícios de tecidos.

7. Mantenha os dedos longe de todas as partes móveis. Proceda de forma particularmente
cautelosa na área ao redor da agulha da máquina de costura.

8. Utilize apenas placas de agulha originais. Uma placa de agulha errada poderá causar a
quebra da agulha.

9. Nunca utilize agulhas tortas.
10. Ao costurar, não puxe ou empurre o tecido.
11. Desligue a máquina de costura ("O") ao fazer qualquer coisa na área da agulha como por

ex. colocar linha, trocar agulha, colocar a linha inferior na bobina ou trocar sapatilha e afins.
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12. Desligue a máquina sempre que a queira realizar trabalhos de limpeza ou manutenção
como substituir a luz de costura ou fazer qualquer tipo de ajuste de manutenção
mencionado neste manual de instruções (desligue sempre a fonte de energia). A limpeza e
manutenção da máquina não devem ser feitas por crianças sem que as mesmas tenham
supervisão.

13. Não deixe cair nem introduza nenhum objeto nas aberturas da máquina.
14. Não utilize a máquina de costura ao ar livre.
15. Não utilize a máquina de costura em lugares onde sejam utilizados produtos com gases

propelentes (sprays) ou oxigénio.
16. Para desligar, mude o interruptor para ("O") (Off). Seguidamente retire o cabo da fonte de

energia. Ao desligar da fonte de energia, não puxe pelo cabo.
17. No caso do cabo de fornecimento de corrente eléctrica estar danificado, este deve ser

substituído por um agente de serviço apropriado ou uma pessoa qualificada para tal trabalho
de modo a evitar futuros danos na máquina.

18. Nunca deixe o controlo de pé pressionado.
19. Quando substituindo a lâmpada da máquina, use sempre o mesmo tipo de lâmpada.
20. A máquina só pode ser usada em combinação com o pedal de motor do tipo

.
21. O som emitido pela máquina durante um trabalho normal é inferior a 75dB(A).
22. Esta máquina é munida de isolamento duplo (excepto nos EUA/Canadá). Use apenas

partes substitutas idênticas. Veja nas instruções para produtos duplamente solados.

KD-1902, FC-
1902(110-120V)/ KD-2902, FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D(220-240V)/ 4C-316B(110-125V)/
4C-316C(127V)/ 4C-326C(220V)/ 4C-326G(230V)/ 4C-336G(240V)/ 4C-336G(220-240V)
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MANUTENÇÃO DE PRODUTOS COM ISOLAMENTO DUPLO
Um produto duplamente isolado é equipado com duas unidades de isolamento ao invés de ter
uma ligação a terra. Num produto duplamente isolado não há meio de ligação a terra e também
não deve ser usado numa ficha de ligação à terra. A manutenção de um produto duplamente
isolado exige um cuidado especial e profundos conhecimentos do sistema, devendo ser feita
por pessoal qualificado. Para efectuar serviços e fazer reparos, utilize apenas peças de
reposição genuínas. Um produto duplamente isolado está caracterizado da seguinte forma:
"Isolamento duplo" ou "Duplamente isolado".

O símbolo pode também caracterizar tal produto.

Atenção:

Nota:

- Esta máquina de costura foi feita somente para uso doméstico. Se utilizada intensamente ou comercialmente é
necessária limpeza constante e cuidados especiais.

- Sinais de desgaste decorrentes de uso intensivo ou comercial não são cobertos automaticamente, mesmo que
eles ocorram durante o período da garantia. A decisão de como proceder em qualquer desses casos será de
responsabilidade do serviço autorizado.

Caso a máquina esteja armazenada num local frio, esta deve ser deslocada para um espaço mais quente uma
hora antes do seu uso.

GUARDE OS AVISOS DE SEGURANÇA
CUIDADOSAMENTE
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Todos os direitos reservados

Conservação

Por razões técnicas e de desenvolvimento de produto, as partes e acessórios são sujeitos a alterações a qualquer
momento sem aviso prévio. Os acessórios podem diferir de país para país.

A BERNINA está empenhada na protecção do ambiente. Esforçamo-nos por minimizar o impacto
ambiental dos nossos produtos através da melhoria do design e tecnologia dos nossos produtos.
Por favor, no fim da vida útil deste produto, descarte-o de modo ambientalmente responsável e de
acordo com os regulamentos nacionais.
Não deixe este produto no seu lixo doméstico. Em caso de dúvida contacte o seu agente BERNINA.
Contacte o seu governo local para obter informações sobre como proceder para descartar este produto
no lixo.
Se um produto electrónico for descartado num depósito de resíduos ou de lixo, substâncias perigosas
poderão vazar e contaminar o subsolo e lençóis freáticos prejudicando a cadeia alimentar e também a
sua saúde e o seu bem-estar.
Quando substituir o seu aparelho antigo por um novo, o revendedor é obrigado a aceitar o produto antigo
de volta, sem cobrar nada por isso, para que o mesmo seja encaminhado para um depósito que esteja
de acordo com as conformidades legais.
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Vista Geral

1. Seletor da tensão da linha

2. Estica fio

3. Pressão do calcador

4. Cortador de linha

5. Calcador

6. Placa da agulha

7. Mesa de costura e caixa de acessório

8. Tecla de costura reversa

9. Freio para a bobina

10. Seletor da largura do ponto (modelo
sew&go 5)

11. Seletor do comprimento do ponto

12. Seletor do padrão de pontos

13. Alavanca de casear (modelo sew&go 5)

14. Passador de linha (modelo sew&go 3 / 5)
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15. Pino do carretel

16. Enchedor de bobina

17. Orifício para um segundo pino de carretel

18. Volante

19. Botão liga/desliga

20. Soquete principal

21. Pré-tensor do enchedor de bobina

22. Guia de linha

23. Placa frontal

24. Alça de transporte

25. Elevador do calcador

26. Cabo eléctrico

27. Placa frontal

�	

�


��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

sew&go 1 / /3 5
8

Vista GeralPT



Acessórios

Accessories are stored inside the accessory
box.

for sew&go 1 / 3
for sew&go 5

* Optional accessories are not supplied with
this machine; they are however available as
special accessories from your local dealer.

Acessórios padrão

lcador de casa de botão
dor de casa de botão

alcador para botões

Acessórios opcionais

1. Calcador ZigZag
2. Calcador de fechos
3-1.Ca
3-2.Calca
4. C
5. Pincel & abre casas
6. Guia de costura
7. Caixa de agulhas
8. Porta carros pequeno & grande
9. Bobinas
10. Chave de fendas em L
11. Oleo
12. Placa de bordar
13. Suporte da bobine largo V
14. Base de feltro para as bobines
15. Tampa protectora do pó

16. Calcador de bordar
17. Calcador para overlock
18. Calcador de bainha
19. Calcador para coser cordões
20. Pé de calcador para ponto invisível
21. Calcador para cerzir / bordar e acolchoar
22. Calcador para franzir
23. Calcador de para patchwork
24. Calcador de duplo transporte
25. Agulha dupla

1816 17 20
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Bancada

Segure a bancada para engatar horizontalmente,
e aperte na direção da seta.

O interior da bancada pode ser utilizado como
caixa para acessórios.

�

�

sew&go 1 / /3 5
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sew&go 1 / 3 / 5 Conectar a máquina à rede
de energia

�

Atenção:

Desconecte a máquina da rede de energia
quando a mesma não estiver em uso.
Dirija-se a um eletricista qualificado, caso tenha
dúvidas ao conectar a máquina à rede de
energia.

Conecte a máquina à rede de energia como é
ilustrado.
This appliance is equipped with a polarized plug
which must be used with the appropriate
polarized outlet.

IMPORTANT NOTICE

For appliance with a polarized plug (one blade
is wider than the other). To reduce the risk of
electric shock, this plug is intended to fit in a
polarized outlet only one way. If it does not fit
fully in the outlet, reverse the plug. If it still does
not fit, contact a qualified electrician to install
the proper outlet. Do not modify the plug in any
way.

Luz da máquina

Pedal

1.

2.

Aperte a chave principal para ligar a energia
e a luz da máquina.

O pedal regula a velocidade de costura.

�
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sew&go 1 / 3 / 5

Standard presser foot pressure set at "2".

The presser foot pressure of the machine has
been pre-set and no need for change is
required unless sewing particular type of fabric
(light-or-heavy weight).

If you do need to adjust the presser foot
pressure, turn the presser adjusting screw by
ones finger.

For sewing very thin fabric, loosen the pressure
by turning the screw counterclockwise to move
the screw upward and the pressure decreases.
If you keep turning the screw, it could be taken
out. By that time, just turn the screw clockwise,
it can be locked back and readjust the pressure.

For heavy fabric, tighten the pressure by turning
the screw clockwise to move the screw
downward and the pressure increases.
Once the screw cannot be turned any further, it
has reached the bottom, please do not turn any
more.

�
�

1
2

PT Ajuste da pressão do pé
calcador



sew&go 1 / 3 / 5 Presser foot lifter
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The presser foot lifter raises and lowers your
presser foot. (A)

Ao costurar com várias camadas de tecido ou
tecidos grossos, o pé calcador pode ser
levantado a um segundo nível de altura, a fim
de facilitar o posicionamento do trabalho de
costura. (B)

1
3

Placa para cerzir

Para certos tipos de trabalhos, (por exemplo,
cerzir ou bordado à mão livre), a placa para
cerzir deve ser utilizada.

Instale a placa de cerzir como ilustrado.

Para costura normal, remova a placa para cerzir.

PT



sew&go 1 / 3 / 5
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Atenção:

Leve a chave principal para ("O")!

1. Extracção do pé calcador

2. Instalação do pé calcador

Levante o pé calcador utilizando a alavanca
do pé calcador de dois tempos.
Levante a alavanca (e) e o pé desacoplar-se-á.

Baixe o suporte do pé calcador (b) utilizando
a alavanca do pé calcador de dois tempos,
até que a fenda (c) fique directamente em
cima do passador (d).
O pé calcador (f) acoplar-se-á automaticamente.

Levante a abraçadeira do pé calcador (a) com
a alavanca do pé.

3. Removing and Attaching the presser foot
shank

Removing and Attaching the presser foot
shank (b) as illustrated.

4. Fixação da guia de costura
Fixe a Guia de costura (g) na ranhura, tal
como se mostra na figura. Ajuste-a de acordo
com a necessidade, para bainhas, dobras,
acolchoados, etc.

1
4
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Changing the presser footPT
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sew&go 1 / 3 / 5 Como enrolar a canela

1/2.Place thread and corresponding spool
holder onto spool pin.

3. Snap thread into thread guide.

9. Release the pedal after a few turns.
Release the thread and cut as close as
possible to the bobbin (a). Press the pedal
again. Once the spool is full, it rotates
slowly. Release the pedal and cut thread (b).

4. Enrole a linha no sentido dos ponteiros do
relógio à volta do disco de tensão do
enrolador de canelas.

5. Coloque o enrolador de canelas no eixo, tal
como se mostra na figura.

6. Empurre a canela para a direita.

7. Segure a extremidade da linha.

8. Carregue no pedal.

10. Empurre a canela para a esquerda e
extraia-a.

Preste atenção:

Quando o eixo do enrolador de canelas estiver
na posição de "enrolamento da canela", a
máquina não coserá e a roda manual não
rodará. Para começar a coser, pressione o eixo
do enrolador para a esquerda (posição para
coser).

1
5

a

b
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sew&go 1 / 3 / 5 Como colocar a canela

Atenção:

Desligue o interruptor principal ("O") antes de
introduzir ou extrair a canela.

Ao colocar ou ao retirar a canela, a agulha
deve estar totalmente levantada.

1. Extraia a mesa de costura e a seguir abra a
tampa rebatível.

4. Segure o porta-canelas com uma das mãos.
Coloque a canela para que a linha rode no
sentido dos ponteiros do relógio (seta).

5. Puxe a linha através da ranhura e por baixo
do dedo. Deixe de fora cerca de 15 cm de
linha.

6. Segure o porta-canelas pela lingueta
articulada.

2. Pull the bobbin case (a).by the hinged latch

3. Remove the bobbin of the bobbin case.

7. Make sure the bobbin case finger (b) fits into
the notch (c) at the top of the race as shown.

Note:

If the bobbin case is not properly placed back
into the machine, it will fall out of the shuttle
immediately after starting to sew.

�
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sew&go 1 / 3 / 5 Colocar a agulha
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Atenção:

Antes da colocação ou da retirada da agulha,
leve a chave principal para ("O").

1. Substitua a agulha em intervalos regulares,
sobretudo se surgirem sinais de desgaste e
dificuldades ao costurar.

Coloque a agulha como é ilustrado:
A. Solte o parafuso de fixação de agulha e

após a colocação da agulha nova
aparafuse novamente.

B. A parte chata deve estar para trás.
C/D.Mova a agulha até ao batente para cima.

2. As agulhas devem estar em perfeito estado.

Sob as seguintes condições surgirão
dificuldades ao costurar :
A. Agulhas tortas
B. Pontas de agulha danificadas
C. Agulhas cegas

1
7
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sew&go 1 / 3 / 5 Como enfiar a linha superior

Esta é uma operação simples mas é importante que
seja executada de forma correcta para evitar
problemas de costura.

1. Comece por levantar a agulha para a sua posição
mais alta, continue girando a roda manual em
sentido contrário aos ponteiros do relógio até que a
agulha comece a baixar. Levante o pé calcador
para libertar os discos de tensão.

Para sua segurança, recomenda-se
vivamente que desligue a máquina antes de enfiar
a agulha.

Nota:

2. Lift up the spool pin. Place the spool of thread on the
holder with the thread coming off the spool as shown.
For small thread spools, place small side of spool
holder next to spool.

3. Draw thread from spool through the upper thread
guide.

4. Pulling thread through pre-tension spring as
illustrated.

Note:

If your sewing machine is equipped with the factory
installed optional automatic needle threader, instructions
for use can be found on next page.

5. Ajuste a tensão da linha guiando-a para baixo pelo
canal direito e para cima pelo canal esquerdo.

Durante este processo recomenda-se que fixe a
linha entre o porta-carrinhos e o guia-linhas.

6. Na parte superior, passe a linha da direita para a
esquerda pelo furo da alavanca do puxa-linhas e
em seguida novamente para baixo.

7. Em seguida introduza a linha através da guia de
arame fino em espiral localizada na parte posterior
do porta-agulhas e seguidamente faça-o descer
para a agulha em que deve ser enfiada da frente
para trás.

8. Puxe 15-20 cm da linha para trás para além do
buraco da agulha. Corte a linha com o comprimento
adequado com o corta-linhas incorporado.

1
8
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sew&go 3 / 5 Dispositivo automático de
passar linha

Atenção:

Leve a chave principal para ("O")!

- Leve a agulha para a sua posição mais
elevada.

- Empurre a alavanca (A) completamente para
baixo.

- O dispositivo de enfiar linha rebate
automaticamente para a posição de colocar a
linha (B).

- Coloque a linha pela ganchinho (C).

- Passe a linha pela frente da agulha, de forma
que ela acabe ficando no gancho (D) no
sentido de baixo para cima.

- Solte a alavanca (A).

- Puxe a linha pelo olho da agulha.

1
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sew&go 1 / 3 / 5 Tensão da linha superior

Tensão da linha superior
Normalmente o tensor situa-se no 4.
Para aumentar a tensão rode o botão para o
número seguinte. Para reduzir a tensão rode o
botão para o número inferior.
A.Tensão normal da linha superior.
B.Tensão da linha superior demasiado leve,

aumente para o número seguinte.
C.Tensão da linha superior demasiado pesada,

diminua para o número inferior.

2
0

A

B

C
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sew&go 1 / 3 / 5 Como subir a linha da canela

1. Segure a linha superior com a mão
esquerda. Gire a roda para si (no sentido
contrário aos ponteiros do relógio) baixando
e, depois, subindo a agulha..

2. Puxe suavemente da linha superior para
fazer passar a linha inferior através do furo
da placa de ponto.

3. Puxe as duas linhas para trás e por debaixo
do pé calcador.

Nota:

Se tiver dificuldade em subir a linha da
canela, verifique e certifique-se de que a
linha não está presa na tampa rebatível ou
na mesa de costura.

��

�
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Selecção de agulha/ tecido/ linha

Aviso:
1. Podem ser compradas agulhas duplas para trabalhos úteis e ornamentais.
2. Ao costurar com agulhas duplas, o seletor de largura de ponto deve estar ajustado para menos de "3" (modelo sew&go 5).
3. As grossuras de agulhas europeias são 65, 70, 80 etc. As grossuras das agulhas americanas e japonesas são 9, 11, 12, etc.
4. Substitua as agulhas regularmente (aprox. antes de cada segundo projeto de costura) e/ou quando ocorrer a primeira quebra deagulha ou

quando a máquina de costura pular um ponto.
5. Use a stabilizer for fine or stretchy fabrics.

2
2
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GUIA RÁPIDO PARA A SELECÇÃO DE AGULHA/ TECIDO/ LINHA

GROSSURA
DA AGULHA

TECIDOS LINHAS

9-11(65-75)

12(80)

Tecidos finos: algodão fino, voile, sarja, seda, musselina, qiana, interlock,
tecidos de tricô de algodão, tricôs, jerseys, crepe, tecido de poliéster,
tecidos para camisas & blusas.

Tecidos médios: algodão, cetim, lonas, tecidos de malha duplos, tecidos de
lã finos.

Tecidos médios: tela de vela de algodão, tecidos tricotados de malha grossa,
frottê, tecidos de jeans.

Tecidos pesados: tela, tecidos de lã, tecidos de barraca e tecidos de capas
de móveis, jeans, material de estofamento (fino a médio).

Tecidos de lã grossos, tecidos para mantô, material de estofamento, alguns
couros e vinil.

Agulha padrão afiada. Grossuras da agulha de
fina à grossa. 9 (65) até 18 (110)

Agulha de ponta semi-esférica. 9 (65) to 18 (110)

Agulha de ponta esférica 9 (65) to 18 (110)

Agulha de couro. 12 (80) to 18 (110)

IMPORTANTE: Adeqúe o tamanho da agulha e a linha ao peso do tecido.

ADATAS UN MATERIÂLA IZVÇLE

Tecidos de fibras naturais: lã, algodão, seda, etc., qiana. Não para malhas
duplas.

Tecidos sintéticos e naturais, tecidos mistos de poliéster.
Malhas de poliéster, interlocks, tricô, malhas simples e duplas.

14(90)

16(100)

18(110)

Linhas de algodão fino, linhas de nylon ou de
poliéster.

A maior parte das linhas tem uma grossura média,
e são adequadas para estes tecidos e grossuras
de agulha. Para obter bons resultados, utilize
linhas de poliéster para tecidos sintéticos, e linhas
de algodão para tecidos de materiais naturais.
Utilize como linha superior e linha inferior sempre o
mesmo tipo de linha.

Linha grossa, linha de tapedes.
(Use heavy foot pressure-higher indication numbers.)

AGULHAS DESCRIÇÃO TIPO DE TECIDO

Tecidos de malha para puloveres, lycra, tecido de maiô, tecido elástico.

Couro, vinil, material de estofamento.

HA 1
15 1

15 1/
705H(SUK)

15 1/
705H(SUK)

130 PCL



Raise the needle to its highest position.
Then turn the stitch selector dial to set the
desired stitch pattern at the setting mark.

To obtain the other patterns, turn the stitch
length dial to "S1" , select the pattern desired
with stitch selector dial, and adjust the stitch
width with the stitch width dial (model sew&go 5)

Please consult the following stitch patterns
chart.

Para ponto reto, selecione o padrão " " ou " "
com o disco de seleção de padrões. Ajuste o
comprimento com o seletor de comprimento de
ponto.

Para o ponto zig-zag, selecione o padrão " "
com o disco de seleção de padrões. Ajuste o
comprimento e a largura de acordo com o
tecido que está sendo utilizado.

sew&go 1 / 3 / 5 Escolha do ponto

1

3

5

S1

S1

2
3
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Seletor da largura do ponto �����	
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Seletor do comprimento do ponto Seletor do comprimento do ponto

Stitch width dial &
stitch length dial

1.

2.

3.

Função do seletor de largura de ponto

Função do selector de comprimento de
pontos para a costura de pontos rectos

A largura máxima de ponto ziguezague ao
costurar ziguezague é "5". A largura pode
contudo ser diminuida com cada padrão de
ponto. A largura aumenta girando-se o
seletor de ziguezague de "0" - "5".

Para coser pontos rectos gire o selector de
desenhos para ajustar a costura do ponto.
Gire o selector de comprimento de pontos e
este diminuirá quando o selector se aproxima
de "0". O comprimento dos pontos
aumentará quando o selector se aproxima de
"4".
De um modo geral, deve usar um comprimento
de ponto mais longo para coser tecidos de
maior peso ou quando usar uma agulha ou
uma linha mais grossas. Use um comprimento
de ponto mais curto para coser tecidos mais
leves ou quando usar uma agulha ou uma
linha mais finas.

The Stitch width dial is also the control for the
straight stitch infinite needle position. "0"
position is center and "5" is full left needle
position. (model sew&go 5)

Set the stitch selector dial to zig-zag.

Função do seletor de comprimento de
ponto para ziguezague

A densidade do ponto ziguezague aumenta,
quanto mais próximo estiver o ajuste do
seletor de comprimento de ponto do "0".
Obtem-se pontos de ziguezague perfeitos em
regra a "2.5" ou mais baixo.

2
4

PT
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1. Para começar a coser, ajuste a máquina para
uma costura de pontos rectos.

2. Coloque o tecido debaixo do pé calcador
com a ourela do tecido alinhada com a linha
da guia de costura desejada na placa de
agulha.

3. Baixe a alavanca do pé calcador e depois
accione o pedal de controlo para começar a
coser.

2
5

PT Como fazer pontos rectos
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Começar a costura

1. Terminar a costura

2. Retirar o trabalho

3. Cortar a linha

Coloque o tecido aproximadamente 1 cm atrás
do centro do calcador. Pressione o botão de
rematar a costura (A) cosa para trás alguns
pontos, largue o botão de rematar a costura e
continue a sua costura.

No fim da costura, pressione o botão de
rematar a costura (A), cosa para trás alguns
pontos, largue o botão e cosa alguns pontos
para a frente.

Rode o volante até a alavanca da linha
superior estiver na posição mais alta, levante
o calcador e puxe para trás a peça de
costura.

Corte ambas as linhas com o corta-linha na
tampa frontal do cabeçote.

2
6

PT Segurança na costura
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* Este sapatilha pode ser obtida como acessório
especial.

Para bainhas, cortinas, calças, saias, etc.
Bainha invisível para tecidos stretch.
Bainha invisível/ lingerie para tecidos
robustos.

Ajuste a máquina como é ilustrado.

1. Coloque o tecido como é ilustrado com o
avesso para cima.

2. Coloque o tecido sob a sapatilha. Gire o
volante manualmente para a frente, até que
a agulha encontre-se completamente à
esquerda. Ela deve penetar na prega do
tecido apenas um pouco. Caso contrário
adeque a largura do ponto à necessidade.

3. Adapte o guia de margem (a) girando o
seletor (b) de forma que ele fique na prega do
tecido.

Costure exercendo uma leve pressão no pedal,
e conduza o tecido ao longo do canto do guia
de margem.

Nota:

Preste atenção:

É necessário treinar até que se consiga fazer
bainhas invisíveis corretamente. Faça sempre
primeiro um teste de costura.

Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.

2
7

a

b

PT Bainha invisível/ ponto de
lingerie
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Ponto overloque

* Este sapatilha pode ser obtida como acessório
especial.

Para costuras, retocar bordas, bainha.
Ajuste o seletor de comprimento de ponto para
"S1".
A largura do ponto pode ser adaptada ao
tecido.

Para malhas finas, jerseys, colarinhos e
mangas, ourelas. (1)

Para malhas finas, trabalhos manuais de
malha, costuras. (2)

Todos os pontos overloque são adequados
para costurar e retocar bordas e bainhas
visíveis em uma etapa de trabalho.
Ao retocar bordas, a agulha deve passar
bem pouco da extremidade do tecido.

Overloque-stretch:

Overloque duplo:

Atenção:

Utilize agulhas novas, agulhas de ponta
esférica ou agulhas para stretch!

2
8
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1. Instale a placa de agulha.
Mude o calcador para o calcador de botão.
Posicione o trabalho sob o calcador.
Coloque o botão na posição marcada e
abaixe o calcador.

2. Se uma folga é necessária, coloque uma
agulha sobre o botão e costure.

3. Para botões com 4 furos, costure os furos da
frente primeiro, puxe o trabalho para frente e
costure os dois furos posteriores como
descrito.

Preste atenção:

Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.

- Set the stitch selector dial on " " and sew
a few securing stitches.

- Select zig-zag stitch with a stitch width
according to the distance between the two
holes of the button. Turn the handwheel to
check if the needle goes into the right and
left hole of the button without any
obstruction. Slowly sew on the button with
about 10 stitches.

- Select stitch " " and finish the sewing on
button by sewing a few securing stitches.

2
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Pregar botões
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sew&go 5
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Pregar botões

1. Instale a placa de agulha.
Mude o calcador para o calcador de botão.
Posicione o trabalho sob o calcador.
Coloque o botão na posição marcada e
abaixe o calcador.

2. Se uma folga é necessária, coloque uma
agulha sobre o botão e costure.

3. Para botões com 4 furos, costure os furos da
frente primeiro, puxe o trabalho para frente e
costure os dois furos posteriores como
descrito.

- Set the stitch selector dial on " " and sew
a few securing stitches.

- Set the stitch selector dial on zig-zag stitch
" " and adjust the stitch width to 3 - 5
according to the distance between the two
holes of the button. Turn the handwheel to
check if the needle goes into the right and
left hole of the button without any
obstruction. Slowly sew on the button with
about 10 stitches.

- Select stitch " " and finish the sewing on
button with sewing a few securing stitches.

�

PT
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Preparation
- Take off the zig zag foot and attach the

buttonhole foot.
- Measure diameter and thickness of button and

add 3 mm (1/8") for bar tacks; mark buttonhole
size on fabric. (a)

- Place fabric under the foot, so that mark on the
buttonhole foot lines up with the marking on the
fabric. Lower the foot, so that the center line of
the fabric buttonhole comes to the center of the
foot hole. (b)

Adjust the stitch length dial in the " " range to
set stitch density.

1. Select " " on stitch selector dial and sew a
few bar tacks.

2. Select " " and sew the left side of the
buttonhole.

3. Select the same pattern as in " " and sew the
back bar tack.

4. Select " " and sew the right side of the
buttonhole.

5. Use seam ripper and cut buttonhole open from
both ends towards the middle.

- Use a stabilizer for fine or stretchy fabrics.

Nota:A espessura do ponto é diferente de tecido
para tecido. Portanto recomenda-se sempre fazer
um caseado de teste.

Recomendação:
- Uma tensão da linha superior levemente

reduzida produz resultados mais satisfatórios.

Preste atenção:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.

sew&go 1 / 3 Sew 4-step buttonholes
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It is suggested that you always sew a test
buttonhole on a sample of your fabric. The
fabric should be stabilized especially when
sewing thin and stretch fabrics.

Using tailor's chalk, mark the position of the
buttonhole on the fabric.

Attach the buttonhole foot and set the stitch
selector dial to " ".

Set stitch length dial to " ". Set the stitch
width at "5". The width however may need to be
adjusted according to the project, sew a test
first to determine this.

1. Open the button plate and insert the button.

2. Lower the presser foot aligning the marks on
foot with the marks on the fabric. (The front
bar tack will be sewn first.)

3. Lower the buttonhole lever and gently push it
back. While lightly holding the upper thread,
start the machine.

4. Buttonhole stitching is done in the order.
Stop the machine when the buttonhole cycle
has completed.

5.

Making a Buttonhole

Use seam ripper and cut buttonhole open
from both ends towards the middle.

sew&go 5 Sew 1-step buttonholes

2

1

4
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sew&go 1 / 3 / 5 Buttonhole on stretch fabrics

When sewing buttonholes on stretch fabric,
hook heavy thread or cord under the buttonhole
foot as shown.
1. Attach the buttonhole foot and hook the gimp

thread onto the back of the presser foot.
2. Bring the two gimp thread ends to the front of

the foot and insert them into the grooves,
then temporarily tie them there.

3. Lower the presser foot and start sewing.
4. Set the stitch width to match the diameter of

the gimp thread.
5. Once sewing is completed, pull the gimp

thread gently to remove any slack, then trim
off any excess.

Modelo sew&go 1/3 Modelo sew&go 5

PT
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sew&go 1 / 3 / 5 Zippers

Ajuste a máquina como é ilustrado.

Preste atenção:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.

1. Place the right sides of the fabric together.
Sew a seam in the width of the seam
allowance from the right edge to the zipper
bottom stop position. Sew a few stitches in
reverse to lock. Increase the stitch length to
maximum, set the tension below 2, and
baste the remaining length of the fabric.

2. Press open the seam allowance. Place the
zipper face down on the seam allowance
with the teeth against the seam line. Baste
the zipper tape in place.

3. The zipper foot can be inserted right or left,
depending on which side of the foot you are
going to sew.

4. Stitch around the zipper on the right side of
the fabric, then remove the basting.

5mm

Seam
allowance

Reverse
side

Reverse
stitches

Basting
stitching

Basting
stitching

Reverse
side

�
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* Este sapatilha pode ser obtida como
acessório especial.

Para bainha em tecidos finos ou voile.

Ajuste a máquina como é ilustrado.

1. Retoque o canto do tecido. Dobre no início
da bainha o canto do tecido três vezes 3 mm,
e costure com 4-5 pontos. Puxe a linha
levemente para trás. Introduza a agulha no
tecido, levante a sapatilha, e introduza a
prega no espiral na sapatilha.

2. Puxe o canto do tecido levemente para si, e
abaixe a sapatilha. Para dar início à costura,
introduza o tecido no espiral, segurando-o
para cima e ligeiramente para a esquerda.

Preste atenção:

Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.

� �
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sew&go 1 / 3 / 5 Ponto ziguezague triplo

Unir por costura rendas e elásticos, cerzir,
retocar, reforçar bordas.

Ajuste a máquina como é ilustrado.

Dispor a cerzidura

1. O comprimento do ponto pode ser diminuido,
a fim de se fazer pontos bem densos.

2. Ao reparar ou melhorar rasgões é
aconselhável, colocar um pedaço de tecido
para reforçar. A densidade do ponto pode ser
mudada através do ajuste do comprimento
do ponto. Primeiro costurar pelo meio, e
então tampar em ambos os lados um pouco.
Costurar - dependendo do tipo de tecido e do
dano - entre 3 a 5 filas.

Preste atenção:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.

� �
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sew&go 3 / 5 Triple straight / zigzag

�

�

1. Ponto reto triplo

2. Ziguezague triplo

Para costuras desgastadas.
Ajuste o seletor de comprimento de ponto para
"S1".
A máquina dá dois pontos para a frente e um
pouco para trás. Isso possibilita um reforço
triplo.

Para costuras desgastadas, bainhas e bainhas
ornamentadas.
Ajuste o seletor de comprimento de ponto para
"S1".
Ajuste o seletor de largura de ponto entre "3" e
"5". (modelo sew&go 5)
O ziguezague triplo é adequado para um tecido
robusto como jeans, veludo cotele, Etc.

PT

Seletor do comprimento
do ponto

Seletor do comprimento
do ponto

Seletor da largura
do ponto

Seletor da largura
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sew&go 3 / 5 Ponto smock

Costurar, bainhas, camisetas, roupas íntimas,
etc.

Ajuste a máquina como é ilustrado.

Este ponto pode ser utilizado para diferentes
tipos de jersey bem como para tecidos. (1)

Costure 1 cm de profundidade da borda do
tecido, e corte o resto do tecido. (2)

� �

PT
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sew&go 1 / 3 / 5 Darning

* Este sapatilha pode ser obtida como
acessório especial.

Ajuste a máquina como é ilustrado.

Instale a placa de agulha.

2. Remova o suporte da sapatilha.

3. Fixe a sapatilha para cerzir no suporte do pé
calcador. A alavanca (a) deve encontrar- se
atrás do parafuso retentor de agulha (b).
Aperte a sapatilha para cerzir com o
indicador fortemente para trás e aperte o
parafuso (c).

4. Primeiro costure o buraco na borda (para
assegurar as linhas). Primeira fila:trabalhe
sempre da esquerda para a direita. Gire o
trabalho em um quarto e costure por cima.

É recomendado o uso de um bastidor de
bordado para um costurar fácil e para que se
atinja um melhor resultado.

1.

Preste atenção:

Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.
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sew&go 1 / 3 / 5 Pontos utilitários

Ajuste a máquina como é ilustrado.

w&go 1.

1.

2.

3.

Ponto shell-edge

Ponto de pregas

Ponto universal

Bainha decorada.
Indicado para bordas de voile, tecidos finos e
elásticos. O ponto maior deve ser introduzido
um pouco fora d

Para costuras de união chatas, costurar
elásticos, bainhas visíveis.
Este ponto pode ser usado para tecidos
robustos e grossos.

Para costura, jogos americanos, toalhas de
mesa.
Costuras de união ornamentais para um efeito
de matização. Puxar linha ou linha elástica.

Preste atenção:

Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo se

a borda do tecido, a fim de que
o efeito de shell-edge não desapareça.
- This stitch requires a tighter thread tension

than normal.
- Place the fabric under the presser foot so that

it will be sewn along the bias with the straight
stitches sewn on the seamline and the zigzag
stitches sewn slightly over the folded edge.

- Sew at a slow speed.

���
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sew&go 1 / 3 / 5 Quilting

* Este sapatilha pode ser obtida como acessório
especial.

Ajuste a máquina como é ilustrado.

Preste atenção:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.

Insert the seam guide right in presser foot
holder and set the space as you desired.

Move the fabric over and sew successive rows
with the guide riding along on the previous row
of stitching.

PT
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sew&go 3 / 5 Patch work

These stitches are used to join two pieces of
fabric while leaving a space between their
edges.

- Fold over the edges of the two pieces of
fabric for the hem and baste the edges to a
thin piece of paper leaving a small space
between them.

- Set the Pattern selector as illustrated. Turn
the stitch length dial to "S1".

- Stitch along the edge, pulling both threads
slightly when beginning to sew.

* Use thicker than normal threads for sewing.

- After sewing, remove the basting and the
paper. Finish by tying knots on the reverse
side at the beginning and the end of the
seams.

PT
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sew&go 1 / 3 / 5 Aplicação

-

-

-

-

-

-

Ajuste o seletor de comprimento de ponto
para o comprimento desejado.

Corte o motivo da aplicação e fixe no tecido.

Costure por cima vagarosamente nas
extremidades do motivo.

Corte o excesso de tecido fora dos pontos.
Proceda cuidadosamente a fim de impedir
que a peça desmanche.

Remova a linha de alinhamento.

Faça nó das linhas superior e inferior sob a
aplicação a fim de impedir que a peça se
desmanche.

- Turn stitch selector dial to small zig zag width.

Preste atenção:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.

PT
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sew&go 1 / 3 / 5

* Este sapatilha pode ser obtida como acessório
especial.

-

-

-

-

Ajuste o seletor de comprimento de ponto
para o comprimento desejado.
Seletor de padrão em " " ou " ". Posição
média da agulha.
Esteja atento para que ambas as linhas para
as agulhas duplas tenham a mesma grossura.
Podem ser utilizadas uma ouduas cores.
Coloque a agulha dupla como uma agulha
normal. O lado chato deve estar para trás.

- Insert the second spool pin on top of the
machine for the second thread. Follow
instructions for single needle threading.
Thread each needle separately.

Solicitamos observar o seguinte:

Preste atenção:

Ao costurar com agulha dupla, costure sempre
vagarosamente, e esteja atento para que seja
mantida uma velocidade baixa, a fim de
garantir a qualidade do ponto. Ao utilizar agulha
dupla para pontos ziguezagues esteja atento
para que o seletor de largura de ponto esteja
ajustado entre "0" e "3.0". Não utilize agulha
dupla em ajustes superiores a "3.0". (modelo
sew&go 5)

Utilize somente agulhas duplas com no máximo
2 mm de distância entre as agulhas. (isto é
peça bernette número 502020.62.91)

Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.

PT
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sew&go 1 / 3 / 5

-
-
-
- Abaixe a alavanca do pé calcador antes de

dar início ao trabalho de costura.
- Ajuste a largura do ponto em função do

tamanho da letra ou ornamento

-

-

-

* O bastidor pode ser obtido como acessório
especial.

Instale a placa de agulha.

*

Ajuste a máquina como é ilustrado.

posição inferior.
Gire o volante para a frente, para apanhar a
linha de baixo através do tecido. Costure
alguns pontos iniciais no começo da figura.

-

Preste atenção:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.

Remova o calcador e a presilha do calcador.

.

Preparação de monogramas e bordados
Marque a letra ou ornamento desejado no
lado de cima do tecido.
Tensione o tecido no bastidor de bordado tão
esticado quanto possível.
Coloque o tecido sob a agulha. Observe para
que o suporte do pé calcador esteja na

(only
possible for model sew&go 5).

- Hold the hoop with thumb and forefingers of
both hands and guide the embroidery hoop.

Monogramas e bordadosPT

Seletor da largura do ponto Seletor do comprimento do ponto
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Como criar monogramas

Bordado

1. Cosa deslocando o bastidor lentamente ao
longo das letras a uma velocidade contínua.

2. Fixe com alguns pontos direitos na
extremidade da última letra.

3. Trace o desenho movendo o bastidor de
bordar.

4. Encha o desenho trabalhando do traço
exterior do mesmo para o interior e desde o
traço interior até a ourela do traço exterior,
até que o desenho fique totalmente cheio.
Faça os pontos muito perto uns dos outros.
* Faz-se um ponto longo movendo

rapidamente o bastidor e um ponto curto
movendo-o lentamente.

Fixe com pontos direitos na extremidade do
desenho.

�

� �
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sew&go 1 / 3 / 5 Manutenção

Atenção:

Importante:

Desligue a máquina da alimentação eléctrica
retirando a ficha da tomada de corrente. Quando
limpar a máquina, desligue-a sempre da
alimentação eléctrica.

Os resíduos de fiapos dos tecidos e as linhas
devem ser retirados com frequência. A sua
máquina deverá ser submetida a manutenção em
intervalos regulares num dos nossos centros de
assistência técnica.

Como retirar a placa de agulhas:

Como limpar os dentes de arrastamento:

Como limpar e lubrificar a lançadeira:

Gire a roda manual até que a agulha fique
totalmente levantada. Abra a tampa frontal
articulada e desenrosque o parafuso da placa de
agulhas com uma chave de parafusos. (1)

Retire o porta-canelas e utilize a escova fornecida
para limpar toda a superfície. (2)

Retire o porta-canelas. Desenganche os dois
braços de fixação da lançadeira (a) para o
exterior. Retire a cobertura do anel de rolamento
da lançadeira (b) e a lançadeira (c) e limpe-as
com um pano macio. Lubrifique em todos os
pontos (d) (1-2 gotas) com óleo para máquina de
costura. Gire a roda manual na direcção do anel
de rolamento da lançadeira (e) até que ele atinja
a sua posição esquerda. Volte a colocar a
lançadeira (c). Coloque novamente a tampa do
anel de rolamento da lançadeira e feche
novamente os dois braços de fixação da
lançadeira. Insira o porta-canelas, a canela e
coloque novamente a placa de agulhas.
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Guia de solução das avarias

Causa

1.A linha não está correctamente enfiada.
2.A tensão da linha da agulha é demasiado alta.
3.A linha é demasiado grossa para a agulha.
4.A agulha não está colocada de forma correcta.
5.A linha enrolou-se no porta-bobinas.
6.A agulha está danificada.

1.O porta-canelas não está colocado de forma
correcta.

2.O porta-canelas não está correctamente enfiado.

1.A agulha não está colocada de forma correcta.
2.A agulha está danificada.
3.Foi utilizada uma agulha de tamanho incorrecto.
4.O pé não está correctamente fixado.

1.A agulha está danificada.
2.A agulha não está colocada de forma correcta.
3.O tamanho da agulha é incorrecto para o tecido.
4.Foi colocado um pé incorrecto.

1.A linha não está correctamente enfiada.
2.O porta-canelas não está correctamente enfiado.
3.A relação agulha/tecido/linha não está correcta.
4.A tensão da linha não está correcta.

1.A agulha é demasiado grossa para o tecido.
2.O comprimento do ponto está mal ajustado.
3.A tensão da linha é demasiado alta.

1.A qualidade da linha é má.
2.O porta-canelas não está correctamente enfiado.
3.O tecido foi puxado durante a costura.

1.A máquina deve ser lubrificada.
2.Ficaram fiapos ou óleo na lançadeira ou na barra

da agulha.
3.Foi utilizado um óleo de qualidade inferior.
4.A agulha está danificada.

Há linha bloqueada na pista da lançadeira.

4.Fabric puckers.

Correcção

1.Enfie a linha correctamente.
2.Reduza a tensão da linha (um número inferior).
3.Seleccione uma agulha maior.
4.Retire e volte a colocar a agulha de forma correcta (a parte plana

para trás).
5.Retire o carrinho e enrole a linha no carrinho.
6.Substitua a agulha.

1.Retire e coloque novamente o porta-canelas e puxe pela linha. A linha
desenrolar-se-á facilmente.

2.Verifique a canela e o porta-canelas.

1.Retire e volte a colocar a agulha de forma correcta (a parte plana
para trás).

2.Substitua a agulha.
3.Escolha uma agulha adequada à linha e ao tecido.
4.Verifique e aperte correctamente.

1.Substitua a agulha.
2.Recoloque a agulha de forma correcta (a parte plana para trás).
3.Escolha uma agulha adequada à linha e ao tecido.
4.Escolha um pé calcador correcto.

1.Verifique o enfiamento.
2.Enfie o porta-canelas tal como se mostra.
3.O tamanho da agulha deve coincidir com a linha e o tecido.
4.Corrija a tensão da linha.

1.Escolha uma agulha mais fina.
2.Ajuste o comprimento do ponto.
3.Alivie a tensão da linha.

1.Utilize uma linha de qualidade melhor.

3.Não puxe pelo tecido enquanto cose. Deixe que ele seja arrastado
pela máquina.

1.Lubrifique de acordo com as instruções.
2.Limpe a lançadeira e os dentes de arrastamento de acordo com as

instruções.
3.Utilize apenas óleo de boa qualidade para máquinas de costura.
4.Substitua a agulha.

4.Use a stabilizer for fine or stretchy fabrics.

2.Remove bobbin case, retreat and insert correctly.

Remove the upper thread and bobbin case, turn the handwheel
backwards and forwards by hand and remove the thread remains.
Lubricate as described.

Problema

A linha superior
parte-se

A linha inferior
partese

Saltos de pontos

A agulha parte-se

Pontos soltos

As costuras
enrugam-se ou
franzem

Pontos e
alimentação
irregulares

A máquina emite
ruídos

A máquina
bloqueia
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