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Estimado cliente BERNINA
Parabéns! Você escolheu a BERNINA e portanto um produto que irá satisfazer por anos. Por mais de 100
anos a nossa empresa familiar tem dado grande importância à satisfação dos clientes. Para mim, é questão
de orgulho pessoal ofereçer-lhe precisão Suíça visando a perfeição, tecnologia de costura de ponta e serviço
ao consumidor de alto nível.

A BERNINA série 4 consiste em modelos de máquina ultra modernos, que foram desenvolvidos não só
focados para as tarefas mais dificeis em técnica e o fácil uso mas tambem considerando o design do
produto. No final nós vendemos os nossos produtos para pessoas criativas como nós, que não apreciam só a
alta qualidade mas tambem a forma e design.

Disfrute da costura criativa com a sua nova BERNINA 435 e continue informado sobre os vários acessórios em
www.bernina.com. Na nossa página irá encontrar imensas instruções de costura de inspiração, com
transferência grátis.

Nossos revendedores BERNINA altamente treinados irão providênciar maiores informações sobre serviços e
manutenção.

Eu desejo-lhe muitas alegrias e horas de criatividade com sua nova BERNINA.

H.P. Ueltschi

Presidente

BERNINA International AG

CH-8266 Steckborn
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Todos os direitos reservados: por razões técnicas e para fins de melhorias do produto, alterações relativas
as características da máquina podem ser feitas a qualquer momento e sem aviso prévio. O acessório
fornecido pode variar dependendo do país de entrega.
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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Por favor, esteja atento as seguintes quando utiliza a sua máquina. Antes de usar
esta máquina, leia atentamente o manual de instrução.

PERIGO!
Para reduzir o risco de choque elétrico:

• Nunca deixe a máquina sem vigilância enquanto esteja ligada.

• Desligue sempre a máquina da tomada imediatamente após o uso e antes
da limpeza.

Proteção contra a radiação do LED:

• Não olhe o emissor de luz de diodo diretamente com instrumentos óticos
(por exemplo, lupa). O diodo emissor de luz corresponde com classe de
proteção 1M.

Protecção contra acidentes:

• Atenção às partes com movimento. para evitar acidentes, desligue a
máquina antes de começar a mexer na máquina. Feche sempre a tampa
quando está a trabalhar com a máquina.

AVISO
Para reduzir o risco de queimadura, fogo, choque elétrico ou acidentes pessoais:

• Para trabalhar com a máquina use sempre o cabo fornecido. O cabo de
ligação dos EUA e Canadá (power plug NEMA 1-15) deve apenas ser usado
numa potência máxima de 150V.

• Use esta máquina somente para fins conforme descrito neste manual.

• Não utilize a máquina ao ar livre.

• Não use esta máquina como um brinquedo. Atenção é necessária quando
esta máquina é usada por crianças ou perto delas.

• A máquina pode ser usada por crianças com mais de 8 anos ou por pessoas
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou se há uma falta
de experiência e conhecimento de como operar a máquina, enquanto eles
são supervisionados ou foram dadas instruções relativas à utilização
responsável do aparelho e estão cientes dos riscos envolvidos.

• Crianças não estão autorizadas a brincar com esta máquina.

• Limpeza e manutenção da máquina não deve ser feita por uma criança a
menos que esteja sobre supervisão.
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• Nunca opere esta máquina se tiver um fio ou tomada danificado, se ele não
estiver funcionando corretamente, se ele cair ou danificado ou cair na água.
Entre em contato com revendedor autorizado BERNINA, mais próximo, para
mais detalhes.

• Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

• Não use esta máquina quando as aberturas de ventilação estão bloqueadas.
Mantenha as aberturas de ventilação livres do acúmulo de fios, poeira e
pano solto.

• Nunca introduza objectos em quaisquer aberturas da máquina.

• Não opere a máquina onde produtos aerossóis (sprays) ou oxigénio estejam
a ser utilizados.

• Mantenha os dedos longe da partes móveis. Cuidado especial deve ser
tomado ao redor da agulha.

• Não puxe nem empurre o tecido enquanto costura. Isso pode causar a
quebra da agulha.

• Ao fazer ajuste na àrea da agulha - como enfiar a linha, trocar a agulha,
enfiar o caneleiro ou mudar o calcador - desligue a máquina do botão de
energia «0».

• Não utilize agulhas tortas.

• Sempre utilize uma placa de agulha original BERNINA. Uma placa de agulha
errada pode causar quebra da agulha.

• Para desconectar, rode o interruptor de alimentação para «0» e retire a ficha
da tomada. Não desligue da tomada puxando o cabo, em vez disso, segure
a ficha para retirá-lo da tomada.

• Desconecte sempre a ficha da tomada quando as tampas são removidas ou
abertas, quando a máquina é lubrificada ou durante qualquer outro ajuste
de manutenção mencionado no manual de instruções.

• Esta máquina é fornecida com isolamento duplo. Use apenas partes
identicadas em reparação. Veja as instruções de serviço para produtos com
duplo isolamento.

Produtos com serviço de isolamento duplo
Em um produto de isolamento duplo, dois sistemas de isolamento são fornecidos
em vez de aterramento. Não há meios de aterramento é fornecido em um
produto de doubleinsulated, nem deve um meio para aterramento ser adicionado
ao produto. Manutenção de um produto duplamente requer extremo cuidado e
conhecimento do sistema e deve ser feita somente por pessoal qualificado. Peças
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de reposição para um produto duplamente devem ser idênticas para as peças
originais do produto. Um produto duplamente marcado com as palavras:
«Isolação dupla» ou «Insolamento duplo».

O símbolo também está marcado no produto.

Mantenha o manual de instruções seguro

Uso adequado
Sua máquina BERNINA é concebida e projetada para uso doméstico privado. Ele
responde a finalidade de quilt tecidos como é descrito no manual de instruções.
Qualquer outro uso não é considerado apropriado. BERNINA não assume
nenhuma responsabilidade relativa consequnces resultantes de uma utilização
inadequada.
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1 My BERNINA

1.1 Introdução

Com a sua BERNINA 435 pode coser tecidos delicados como seda ou cetim bem como tecidos de linho
grosso, turco ou ganga sem qualquer problema. Numerosos pontos decorativos, utilitários e casas de botão
estão ao seu dispor.

Em adição a este manual de instruções, uma lista de programas de ajuda são fornecidos para lhe dar
conselhos e apoio sempre que estiver a trabalhar com a sua BERNINA 435.

O Tutorial fornece informação e explicações cobrindo vários aspectos da costura e os vários pontos.

O Consultor Criativo infoma sobre decisões de suporte para os seus projectos de costura. Depois de colocar
qual o projecto e o tipo de tecido que irá trabalhar, será sugerido a agulha que se adapta melhor, bem como
o calcador apropriado.

O Programa de ajuda contém informações sobre padrões de ponto individual, funções e aplicações no
display.

Para obter mais informações

Em adição a este manual de instruções da sua BERNINA 435 mais informações sobre este produto estão
sempre em actualização.

A versão actualizada do manual de instruções, bem como informação adicional sobre a máquina e

acessórios, pode ser encontrada em http://www.bernina.com

1.2 Bem-vindo ao mundo da BERNINA

Made to create, é o slogan da BERNINA. Nossas máquinas não apenas a auxiliam implementar suas ideias,
como tambem as oportunidades mencionadas abaixo oferecem várias inspirações e instruções para seus
projetos futuros, bem como a opção de trocar ideias com outros entusiastas de costura e bordado.
Desejamos-lhe muito prazer em fazer isso.

Canal de YouTube BERNINA

No YouTube oferecemos uma grande gama de video "como fazer" e suporte concentrado nas mais
importantes funções da sua máquina. Explicação detalhada dos calcadores, para que os seus projectos sejam
um sucesso.

http://www.youtube.com/BerninaInternational

Idiomas diponiveis, Inglês e Alemão.

inspiration - Revista de costura

Está a procura de ideias, padrões de costura e instruções para bons projectos? Nesse caso a Revista BERNINA
«inspiration» é exactamente o que procura. A «inspiration» oferece ideias extraordinárias em costura e
bordados, quatro vezes por ano. Desde tendências sazonais na moda, acessórios e dicas práticas para
decorar a sua casa de forma original.

http://www.bernina.com/inspiration

A revista está diponivel em várias linguas como Inglês, Alemão, Holandês e Francês. Não está disponivel em
todos os paises.

http://www.bernina.ch
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Blogue BERNINA

Instruções originais, padrões de costura e motivos de bordados gratuitos, bem como novas ideias:tudo isto
pode encontrar no blogue semanal na BERNINA. As nossas expecialistas dão valiosas dicas e explicam passo-
a-passo como chegar ao resultado perfeito. Na comunidade poderá colocar os seus projectos e trocar
experiências com outras costurerias e bordadeiras.

http://www.bernina.com/blog

Disponivel em Inglês, Alemão e Holândes.

Redes sociais BERNINA

Siga-nos nas redes sociais para ficar a saber mais sobre os nossos eventos e projectos, bem como dicas e
truques sobre costura. Nós iremos mante-la informada e apresentar-lhe todas as novidade do mundo
BERNINA.

http://www.bernina.com/social-media

1.3 Explicação de sinais

 PERIGO Sinais de perigo com um alto risco que pode levar à morte ou lesão grave, a menos que seja evitado.

 ATENÇÃO Sinais de perigo com um risco médio que pode levar à morte ou lesão grave, a menos que seja evitado.

 CUIDADO Sinais de perigo com um baixo risco que pode resultar em ferimentos leves ou médios, a menos que seja
evitado.

ATENÇÃO Sinais de um perigo que pode acabar com os danos, a menos que seja evitado.

Dicas dadas por especialistas de costura BERNINA encontra-se perto deste símbolo.

Por meio de ilustração, fotos de amostra são usadas neste manual de instruções. As máquinas, bem como
acessórios mostrados nas imagens, podem variar do conteúdo de entrega da sua máquina.
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1.4 Visão geral da máquina

Controlos de visão frontal

1 Retrocesso rápido 6 Pressão do calcador

2 Securing 7 Botão multifuncional superior

3 Iniciar/parar 8 Botão multifuncional inferior

4 Fim de padrão 9 Agulha esquerda/direita

5 Agulha para cima/para baixo
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Visão Frontal

1 Tampa da caixa da bobine 7 Capa de estica fio

2 Calcador 8 Estica fio

3 Passador de linha 9 Corte de linha

4 Luz de costura 10 Parafuso de fixação de agulha

5 Corte de linha 11 Conexão para mesa deslizante

6 Controle de velocidade 12 Conexão para sistema de mãos livres
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Visão lateral

1 Conexão para pedal de motor 7 Suporte de cones retráctil

2 Arrastador para cima/baixo 8 Saída de ventilação

3 Conexão com o PC 9 Volante

4 Porta USB 10 Interruptor de alimentação

5 Suporte de cones 11 Conexão para cabo de alimentação

6 Bobinador 12 Magnético para suporte da caneta de toque
(acessório opcional)



My BERNINA

18

Visão traseira

1 Saída de ventilação 9 Bobinador

2 Conexão para mesa deslizante 10 Pré-tensão da linha

3 Conexão para bastidor de cerzir 11 Estica fio

4 Alavanca de calcador 12 Guia de linha

5 Pega de transporte 13 Corte de linha

6 Suporte de cones 14 Arrastador

7 Guia de linha 15 Placa da agulha

8 Suporte de cones retráctil
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1.5 Acessórios fornecidos

Visão geral dos acessórios da máquina

Todos os direitos reservados: Por razões tecnicas e para fins de melhorias do produto, mudanças nas
definições da máquina podem ser feitas a qualquer altura sem aviso prévio. Os acessórios fornecidos podem
variar dependendo do pais de compra.

Por favor visite www.bernina.com para mais informações de acessórios.

Ilustração Nome Propósito

Capa de proteção com bolso A capa protectora protege a
máquina das poeiras e
contaminação.

Saco de acessórios O saco dos acessórios serve para
arrumar os acessórios fornecidos
bem como os opcionais.

Mesa deslizante Mesa deslizante aumenta a
superfície de costura através do
qual a área do braço livre não é
limitada.

3 discos trava cones Discos trava cones, seguram o
carro da linha no lugar para
libertação adequada de linha.

4 bobines nos acessórios, das
quais uma bobine já está na
caixa de bobine

As bobines são preenchidas com
a linha inferior.

1 almofada de espuma As almofadas de espuma previne
que a linha fique presa no
suporte de carrinhos.

Abre casas O abre casas é uma ferramenta
indispensável para desmanchar
pontos e para cortar ou abrir
casas de botão.
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Ilustração Nome Propósito

Placas de compensação de altura A ferramenta de compensação
de altura os níveis de uma
posição angular da sola do pé
calcador quando deslizar sobre
costuras grossas.

Seleção de agulhas A variada oferta de agulha
contém diferentes versões e
tamanhos de agulhas para todas
as aplicações comuns.

Chave de fenda vermelha A chave de fenda vermelha é
fornecida como uma ferramenta
base.

Pincel O pincel é usado para limpar o
arrastador e a área da
lançadeira.

Óleo O lubrificador é usado para
encher os depósitos de óleo.

Cabo de alimentação O cabo de alimentação conecta
a máquina com o sistema de
fornecimento de energia.

Pedal de motor Através do controlo de pé a
máquina é iniciada e
interrompida. A velocidade da
máquina também é controlada
através do controle do pé.

Use sempre um pedal e motor
do tipo LV1 com esta máquina.

Uso do cabo de energia (somente USA/Canada)

A máquina possui uma ficha polarizada (um pino mais largo que o outro). Para reduzir o risco de choque
eléctrico, esta ficha destina-se a caber em uma tomada polarizada só tem um jeito. Se a ficha não couber
inteiramente na tomada, inverta-o. Se ainda não couber, contacte um electricista qualificado para instalar a
tomada apropriada. Não modifique o plugue!

Visão geral dos calcadores

ATENÇÃO! Dependendo do país de entrega, o conteúdo pode incluir o calcador de encaixe ou o
calcador standard. Os respectivos acessórios são visiveis na tabela seguinte. Quando os acessórios
de encaixe são incluidos, não pode ser aclamada a obtenção dos completos de forma grátis. Os
calcadores standard podem ser pedidos como acessório opcional.
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Ilustração Número Nome Propósito Exemplo

78 Suporte de encaixe As solas de encaixe fáceis de trocar podem ser
colocadas no suporte de calcador de forma
simples com o mecanismo de encaixe.

1 Sola de ponto reverso Com a sola de ponto reverso pode coser com
sucesso vários pontos decorativos e práticos bem
como coser bainhas e tecidos mais grossos bem
como corda, ganga ou lã. A abertura na frente e
na traseira da abertura para a agulha permite que
o ponto em ambas as direcções aumentem a sua
excelência bem com na alimentação do tecido.

2 Calcador overlock O calcador de overlock encaixa de forma perfeita
para coser costuras de overlock e acabamentos
em materiais elásticos.

3 Calcador de casear Este calcador é usado para coser casas com ou
sem cordão em qualquer tamanho desejado.
Outra possivel aplicação é franzir com corda ou
elastico (amachucar). Em combinação com o
cortador de casas e o calcador de coser botões, a
casa perfeita é conseguida.

4 Sola de fechos Com a calcador de fechos pode de forma perfeita
coser um fecho em segundos - de forma precisa.
A sola recortada é posicionada ao longo dos
dentes fecho para coser o máximo junto ao
fecho.

5 Sola de bainha invisivel Para bainha invisivel.

20 Sola de bordar aberta Ao usar este calcador, pode de forma simples
fazer appliqué ou bordar em projectos, bem
como coser ao longo de linhas ou padrões.

Tab. 1: Acessórios Standard: Calcadores de encaixe
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Ilustração Número Nome Propósito Exemplo

1 Calcador para ponto
reverso

Com a sola de ponto reverso pode coser com
sucesso vários pontos decorativos e práticos bem
como coser bainhas e tecidos mais grossos bem
como corda, ganga ou lã. A abertura na frente e
na traseira da abertura para a agulha permite que
o ponto em ambas as direcções aumentem a sua
excelência bem com na alimentação do tecido.

2 Calcador overlock O calcador de overlock adapta-se a costuras de
overlock e acabamentos de materiais elásticos. Os
limites dos tecidos não ficam às ondas e o
resultado são costuras planas em tecidos
elásticos.

3A Calcador de casas de
botões com deslizante

Este calcador é usado para coser casas de botões
com ou sem cordão. O sensor consegue medir
automáticamente o tamanho da casa com base
no tamanho do botão.Assim qual seja o numero
de casas a ser feitas, podem ser cosidos
exactamente tudos ao mesmo tamanho. Em
combinação com o calcador tem o compensador
de altura ou de peso, a ferramenta de corte de
casas e o calcador de coser botões.

4 Calcador para fecho Com a calcador de fechos pode de forma perfeita
coser um fecho em segundos - de forma precisa.
A sola recortada é posicionada ao longo dos
dentes fecho para coser o máximo junto ao
fecho.

5 Calcador de bainhas
invisiveis

Para bainhas de ponto invisivel.

Tab. 2: Acessórios Standard: Calcadores fornecidos
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1.6 Visão do interface de usuário

Visão geral/Informação visual

1

2

3

4

5

6

7

1 Tensão da linha superior 4 Selecção de chapa de agulha/agulha

2 Indicação do calcador 5 Arrastador para cima/baixo

3 Pressão do calcador 6 Instrução de como enfiar a linha da bobine

Visão geral de funções e informações

1 Modo de costura 5 Modo Eco

2 Configurações 6 Página inicial

3 Tutorial 7 Ajuda

4 Consultor Criativo 8 Voltar às configurações base

Visão Geral do Modo de costura

1

2

3

4

5

6

1 Pontos utilitários 4 Casas de botão

2 Pontos decorativos 5 Pontos de Quilt

3 Alfabetos 6 Memória pessoal
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Vista geral dos ícones

Ícone Nome Propósito

i-Dialog Toque no ícone «i»-Dialog para ter acesso a
várias funções de edição.

Fechar A janeça é fechada e os ajuste feitos são
salvos.

Ícones «-/+» Ao tocar nos ícones «-» e «+» os valores
configurados são alterados.

Moldura amarela em volta do
ícone

A moldura amarela indica que as definições
ou valores da função foram alteradas. Ao
tocar no ícone com a moldura amarela, as
definições base pode ser repostas.

Confirmação Confirma as alterações feitas. A janela é
fechada.

Cancelar O processo é cancelado. A janela desaparece
e as alterações feitas não são salvas.

Deslizar Ao mover o cursor são alterados os valores de
configuração.

Interruptor Ativa ou desativa funções.

Processo de navegação Com a navegação de processo fazer
retrocesso no visor é possível.

Função de arrastar Ao arrastar para cima/baixo ou para esq./dta
usando a caneta de toque ou o dedo mais
funções podem ser visiveis .

1.7 Agulha, linha, tecido

Ao longo do tempo a agulha fica desgastada. Portanto, deve ser substituída regularmente. Só um perfeito
ponto resulta num bom resultado de costura. Em geral pode dizer-se: quanto mais fino o fio, mais fina a
agulha. As agulhas ilustradas são acessório padrão ou opcional, dependendo da máquina.

• Agulhas nº 70, 75: para tecidos finos.
• Agulhas nº 80, 90: para tecidos médios.
• Agulhas nº 100, 110 e 120: para tecidos grossos.
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Visão geral das agulhas

Ilustração Nome da agulha Descrição da agulha Função

Agulha Universal

130/705 H 60-120

Ponta ligeiramente
redonda

Para quase todos os
tecidos naturais e
sintéticos (tecido e
malha).

Agulha Stretch

130/705 H-S 75, 90

Ball point média, Olhal
forma especial

Jersey, tricot, malha e
tecidos elásticos.

Agulha Jersey/
Bordado

130/705 H SUK 60-100

Médio ball point Malhas, bordar.

Agulha Jeans

130/705 H-J 80-110

Ponta fina, encaixe
reforçado

Para tecidos fortes
como a ganga, tela.

Agulha de Pele

130/705 H LR 90, 100

Ponta de corte
(LR = Ponta especial
para coser pele)

Todos os tipos de
couro, couro sintético,
plástico, folha.

Agulha de Microtex

130/705 H-M 60-110

Especialidade ponta fina Tecidos de fibra de
micro e seda.

Agulha Quilting

130/705 H-Q 75, 90

Ponta fina levemente
arredondada

Em linha reta e
topstitching.

Agulha de bordar

130/705 H-E 75, 90

Pequena ball point,
olhal da agulha
especialmente largo e
ranhura ampla de linha

Bordado em todos os
tecidos naturais e
sintéticos.

Agulha para tecidos
delicados

130/705 H SES 70, 90

Pequena ball point Tricot fino, bordado
delicado e sintécticos.

Agulha Metafil

130/705 H METAFIL 80

Olhal de agulha
comprido 
(2 mm) em todos os
tamanhos de agulha

Projetos de costura com
linha metálica.

Agulha Cordonnet
(para bordados de
patch)

130/705 H-N 70-100

Olhal de agulha
comprido 
(2 mm) em todos os
tamanhos de agulha

Topstitching com linha
grossa.
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Ilustração Nome da agulha Descrição da agulha Função

Agulha de ponto de
Ajur

130/705 H WING 
100-120

Haste da agulha
alargada em forma de
asa (wing)

Bainhas.

Agulha Universal
dupla

130/705 H ZWI 70-100

Distância entre agulhas: 
1,0/1,6/2,0/2,5/
3,0/4,0/6,0/8,0

Bainha visivel em
tecidos elásticos;
pintucks, costuras
decorativas.

Agulha universal
dupla de stretch

130/705 H-S ZWI 75

Distância entre agulhas:
2,5/4,0

Bainha visivel em
tecidos elásticos;
pintucks, costuras
decorativas.

Agulha dupla de Ajur

130/705 H ZWIHO 100

Distância entre as
agulhas: 2,5

Para efeitos especiais
com bordado de bainha
aberta.

Agulha universal
tripla

130/705 H DRI 80

Distância entre as
agulhas: 3,0

Bainha visivel em
tecidos elásticos;
pintucks, costuras
decorativas.

Exemplo de descrição de agulha

O sistema de 130/705, que é o mais comum para máquinas de uso doméstico, é explicado pela imagem
seguinte de uma agulha de Jersey/stretch.

2

1

5

3

4

130/705 H-S/70

130 = comprimento da haste (1)

705 = haste plana (2)

H = lenço agulha (3)

S = ponto de agulha (aqui o ponto médio de bola) (4)

70 = tamanho da agulha 0.7 mm (5)
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Seleção da linha

Para um resultado perfeito de costura, fio e tecido de qualidade desempenham um papel importante.

Recomendamos a compra de linha de qualidade para alcançar resultados de boa costura.

• Fios de algodão tem a vantagem de ser uma fibra natural e, portanto, são especialmente adequados para
costura de tecidos de algodão.

• Fios de algodão mercerizado tem um leve brilho que não se perde com a lavagem.
• Fios de poliéster tem uma alta resistência à tração e é particularmente colorfast.
• Fios de poliéster são mais flexíveis e são recomendados onde uma costura forte e elástica é necessária.
• Fios de viscose são feitos de fibras naturais e têm um brilho brilhante.
• Fios de viscose são adequados para pontos decorativos e conseguir um efeito mais bonito.

Combinação de linha/agulha

A combinação de linha/agulha está correta, quando o segmento se encaixa perfeitamente
na ranhura longa e atravessa facilmente a agulha. O fio pode ser costurado otimamente. 

O fio pode quebrar e pontos saltados podem ocorrer quando há demasiada folga entre
sulco longo e o olho da agulha.

O fio pode quebrar e ficar preso quando o fio roça a borda do sulco longo não se
encaixam bem no olho da agulha otimamente.
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2 Preparação de costura

2.1 Conexão e ligar

Conectando o pedal de motor

> Desenrole o cabo do pedal de motor no comprimento desejado.

> Insira o cabo do pedal na entrada do pedal.

Ligar a máquina

> Insira o cabo de alimentação na entrada para o cabo.

> Insira o cabo de alimentação na entrada para o cabo.

Ligando o elevador de joelho do sistema de mãos livres

A posição lateral da joalheira pode ser ajustada pelo seu revendedor BERNINA caso necessite.

> Insira o elevador de joelho na abertura no lado frontal da máquina.
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> Ajuste a altura do assento para que o elevador de joelho possa ser operado com o joelho.

Encaixe a caneta de toque (acessório opcional)

> Arrume a caneta de toque na lateral magnética.

Ligar a máquina

> Ligue a máquina no interruptor principal para «I».

2.2 Pedal de motor

Regular a velocidade pelo pedal de motor

A velocidade pode ser ajustada continuamente por meio do pedal de motor.

> Pressione o pedal de motor cuidadosamente para iniciar a máquina.
> Para costurar mais rapidamente, pressione o pedal de motor com mais força.
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> Solte o pedal para parar a máquina.

2.3 Suporte de cones retrátil

Suporte de cones retrátil

Levante o suporte

Este suporte tambem é necessário quando está a coser com diversas linhas e quando está a encher as
bobines.

> Pressione o pino com o dedo e solte.
– O pino de suporte aparece automáticamente.

Inserir a almofada de espuma e o cone de linha

A almofada de espuma impede que a linha fique presa no suporte.

> Coloque a almofada de espuma no pino de suporte.
> Coloque o carro da linha no pino de suporte.
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Suporte de cones horizontal

Coloque a esponja, o carrinho da linha e o trava cones

O trava cones mantem o carro da linha no local para a libertação correta de linha. O trava cones é apenas
usado no suporte de cones horizontal.

> Coloque a almofada de espuma no pino do retrós.
> Coloque o carro da linha no pino de suporte.
> Posicione o trava cones adequado ao carro de linha, de modo a que não haja espaço entre os dois.

Usando uma rede para cones

 A rede de cones mantem a linha no carrinho e previne a linha de partir e enrolar.

> Passe a rede do suporte por cima do carrinho.

2.4 Braço livre

A BERNINA 435 fornece um braço livre de design sólido que oferece muito espaço para grandes projectos à
direita da agulha.

2.5 Dentes do arrastador

Ajustar o transportador

ATENÇÃO Manipulação inadequada do tecido

Danos na agulha e chapa de agulha.
> Deixe o projeto de costura ser alimentado uniformemente.

Com cada ponto, o alimentador avança um passo. O comprimento desta etapa é determinado pelo
comprimento do ponto selecionado.

Com um comprimento de ponto curto, os passos são muito curtos. Por exemplo, quando costura caseado e
pontos de cetim. O tecido é alimentado lentamente sob o calcador, mesmo à velocidade máxima de costura.
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Deixe o tecido a ser alimentado uniformemente; Isso resulta numa
formação de ponto mais perfeita.

Puxar ou empurrar o tecido resultará em pontos irregulares.

Segurar o tecido resultará em pontos irregulares.

> Aperte o botão «Arrastador para cima/para baixo» para baixar os dentes de transporte.

> Empurre o botão novamente para costurar com o transportador acima.

Ajustando o arrastador

> Toque no ícone «Arrastador para cima/baixo.»
> Levante ou baixe o arrastador de acordo com a animação

2.6 Mesa deslizante

Usar a mesa deslizante

Quando presa ao braço livre, ela expande a àrea de costura já existente.

> Levante a agulha.
> Levante o calcador.
> Desligue a máquina e desconecte do cabo de energia.
> Empurre a mesa deslizante para a direita sobre o braço até que encaixe.
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> Para remover a mesa deslizante, puxe-a sobre o braço livre para a esquerda.

2.7 Calcador

Ajustar a posição do calcador com a joalheira do sistema de mãos livres
(Acessório opcional)

> Ajuste a altura do assento para que a joalheira possa ser operada com o joelho.
> Empurre a joalheira com o joelho para a direita para levantar o calcador.

– O transportador é baixado e a tensão da linha é solta simultaneamente.

> Liberte a joalheira devagar para baixar o calcador.

Mudar a sola do calcador

Remover a sola de calcador
> Levante a agulha.
> Levante o calcador.
> Desligue a máquina e desconecte da ficha.
> Puxe o botão no suporte de agulha.

– A sola de calcador solta-se.
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Colocar a sola de calcador
> Coloque a sola de calcador por debaixo do encaixe do suporte de forma que o pin esteja entre a abertura

do encaixe.

> Baixe o suporte com a alavanca de calcador.

– A sola deverá encaixar no gancho.

Trocar o calcador

> Levante a aguha.
> Levante o calcador.
> Desligue a máquina e desconecte-a da energia.
> Empurre o gancho de segurança para cima (1).
> Retire o calcador (2).

> Guie o novo calcador por cima do cone.
> Empurre o gancho novamente para a posição inicial.

Ter um painel de calcadores no programa de utilizador

O calcador recomendado estará no ecrã. Em adição, terá outros calcadores opcionais.

> Ligue a máquina.
> Selecione um padrão de ponto.

– No ícone «Painel de calcadores» o calcador recomendado está indicado com o numero.
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> Toque no incone «Painel de calcadores».
> Com a caneta de touchscreen/dedo arraste para cima a lista de calcadore disponiveis.
> Se tocar num calcador, a descrição e o fim para utilização são apresentadas.

Ajustar a pressão do calcador

A pressão de calcador programada em fábrica pode ser utilizada em todos os comuns trabalhos de costura.
Quando trabalha com tecidos de jersey ou malha, reduza a pressão do calcador. Para tecidos mais firmes,
aumente a a pressão do calcador.

A pressão do calcador é projectada para ajustar a pressão de forma uniforme da grossura do tecido.
Quando trabalha com tecidos mais grossos. É recomendado que reduza a pressão do calcador. Assegura
uma vantagem do calcador estar ligeiramente mais levantado para que o tecido consiga se movimentar
melhor. Quando trabalha com tecidos finos, é recomendado que aumente a pressão do calcador.
Assegura que o tecido não se consegue mexer tão fácilmente debaixo do calcador.

> Rode o botão para a direita para reduzir a pressão do calcador.
> Rode o botão mais para a direita para levantar o calcador.
> Rode o botão para a esquerda para aumentar a pressão do calcador.

2.8 Agulha e chapa de agulha

Mudando a agulha

> Subir a agulha.
> Desligue a máquina e retire o cabo de energia.
> Retire o calcador.
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> Alargue o parafuso de fixação da agulha manualmente.

> Puxe a agulha para baixo.
> Segure a agulha nova com o lado liso para trás.
> Insira a agulha o máximo para cima possivel.
> Aperte o parafuso manualmente.

Selecionar a agulha no ecrã

Após ter alterado a agulha, pode se verificar se pode ou não pode ser usada em combinação com a placa do
ponto selecionado.

> Toque no ícone «Chapa de agulha/selecção de agulha».

> Selecione a agulha inserida.

Selecionar o tipo de agulha e o tamanho de agulha

Função de memória conveniente: para evitar uma perda de informações, o tipo de agulha e o tamanho da
agulha podem ser salvo adicionalmente na máquina. O tipo de agulha salva e o tamanho da agulha salva
podem ser verificados a qualquer momento.

> Toque no ícone «Chapa de agulha/selecção de agulha».

> Toque no ícone «Tipo de agulha/Tamanho da agulha».
> Selecione o tipo de agulha (1) da agulha inserida.
> Selecione o tamanho da agulha (2) da agulha inserida.

1

2

No PT Software available
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Ajuste da posição da agulha cima/baixo

> Pressione o botão «Agulha para cima/baixo» para baixar a agulha.
> Pressione o botão «Agulha para cima/baixo» novamente para levantar a agulha.

Ajustando a posição da agulha esquerda/direita

Há um total de 11 posições de agulha. Posição da agulha é indicada pelo número no mostrador.

> Pressione o botão «Agulha direita» (1) para movimentar a agulha para a esquerda.
> Pressione o botão «Agulha esquerda» (2) para movimentara a agulha para a direita.

Parada da agulha para cima/baixo (permanente)

> Toque no ícone «Paragem da agulha em cima/baixo (permanente)» para fixar a agulha na posição
permanente.
– A máquina pára com a posição da agulha para baixo, logo que o pedal seja liberado ou o botão

«Start/Stop» foi acionado.

> Toque no ícone «Paragem da agulha em cima/baixo (permanentemente)» novamente.
– A máquina pára com a agulha na posição cima, logo que o pedal seja liberado ou o botão «Start/

Stop» seja acionado.

Mudar a chapa de agulha

A chapa de agulha é marcada com linhas verticais, horizontais e diagonais em milímetros (mm) e polegadas
(pol.). Estas linhas ajudam a orientar o tecido quando for costurar costuras e topstitching precisos.

Pré-requisito:

• O arrastador é baixado.
• A máquina deve ser desligada e desconectada da energia.
• Agulha e calcador são removidos.
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> Pressione a chapa de agulha para baixo na marca na traseira direita, até levantar.

> Remova a chapa de agulha.
> Coloque as aberturas da nova chapa de agulha em cima da correspondente guia de pinos e pressione

para baixo até encaixar no lugar.

Selecione a chapa de agulha no ecrã

Após ter alterado a placa de ponto, pode verificar-se se é ou não é adequado para ser usado em combinação
com a agulha selecionada.

> Toque no ícone «chapa de agulha/selecção de agulha».
> Selecione a chapa de agulha anteriormente anexada.

– Se a chapa de agulha selecionada é indicada em combinação com a agulha, a costura pode ser
iniciada.

– Se a chapa de agulha selecionada não for a indicada para a combinação de agulha, a iniciação da
máquina é bloqueada.

2.9 Passagem da linha

Passando a linha superior

Pré-requisito:

• A agulha e calcador são elevados.
• A máquina deve ser desligada e desconectada da energia.

> Coloque a almofada de espuma no pino do retrós.
> Coloque o carrinho da linha no suporte de forma a que a linha rode no sentido contrário do horário.
> Adicione o disco trava cones apropriado.
> Guie a linha na direcção da seta através da guia de linha traseira (1) e segure a linha com as mãos de

forma que esteja esticada e possa ser inserida no tensor da linha.
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> Guie a linha na direcção da seta através do tensor de linha (2).

1

2

> Guie a linha para baixo ao redor da capa do estica-fio (3).
> Guie a linha para cima e insira no estica-fio (4).

> Guie a linha novamente para baixo (5).
> Guie a linha pelos guias (6/7) acima do calcador.

> Ligue a máquina.
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> Pressione a alavanca do enfiador semi-automático (8) ligeramente para baixo, mantenha pressionado e
puxe a linha para a esquerda abaixo do gancho cinza (9).

> Guia a linha ao redor do gancho cinza da esquerda para a direita (11).
> Pressione o enfiador o máximo para baixo que conseguir (10) e em seguida puxe a linha da esquerda

para a direita (11) através do pequeno gancho de metal (12) até que encaixe a linha no gancho.
> Puxe a linha até ao cortador de linha (13) de trás para a frente e corte.

> Liberte o enfiador de linha.
> Puxe a argola de linha (14) para a traseira.
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> Puxe a linha sob o calcador selecionado sobre o cortador de linha (15) e corte.

Passando a linha em agulha dupla

Pré-requisito:

• A agulha dupla é inserida.

> Guie a primeira linha na direção da seta no lado direito do disco de tensão (1).
> Guie a segunda linha na direção da seta no lado esquerdo do disco de tensão (1).

1

> Guie a primeira e segunda linha para o guia de linha acima da agulha.
> Enfie a primeira linha manualmente para a agulha da direita.
> Enfie a segunda linha manualmente para a agulha da esquerda.

Passando a linha em agulha tripla

Insira sempre uma almofada de espuma quando usa o suporte de cones retrátil. Para prevenir que a linha
fique presa no suporte.
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Pré-requisito:

•  Enfiando a linha na agulha tripla.

> Coloque o almofada, o carrinho de linha e disco trava-cones apropriado.
> Coloque uma bobine cheia no suporte retráctil.
> Coloque o disco apropriado.
> Coloque o carrinho de linha.
> Passe os três fios pelo guia superior.

> Guie 2 linhas por os discos de tensão à esquerda e pelo guia de linha acima da agulha.
> Guie 1 linha por os discos de tensão à direita e pelo guia de linha acima da agulha.
> Enfie a primeira linha na agulha esquerda manualmente.
> Enfie a segunda linha na agulha centro manualmente.
> Enfie a terceira linha na agulha da direita manualmente.

Enrolamento da linha de bobine

A bobine pode ser preenchida enquanto está a coser.

Pré-requisito:

• A almofada de espuma, o carrinho de linha e o trava cones apropriado são colocados.

> Coloque a bobine vazia no bobinador com a superficie sensorial prateada para baixo.

> Guie a linha para a esquerda para o guia traseiro (1).
> Guie a linha ao redor da pré-tensão do segmento no sentido horário (2).
> Enrole a linha no sentido dos ponteiros dos relógio 2 a 3 vezes à volta da bobine vazia (3).
> Puxe a linha à volta da alavanca de inciação (4) e corte.

1

3

42
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> Empurre a alavanca de inciação (5) na direcção da bobine.

5

– A máquina está a encher.

> Para parar o processo de enchimento, puxe a alavanca para a direita.
> Empurre a alavanca envolvente em direção a bobine novamente para continuar o processo de

enchimento.
– Assim que a bobine estiver cheia, a máquina pára automaticamente o processo de enchimento.

> Remova a bobine e corte a linha usando o cortador de linha na alavanca do envolvente.

Encher a caixa de bobine

Pré-requisito:

• A agulha deve parar em cima.
• A máquina desligada e a tampa da caixa de bobine aberta.

> Pressione a caixa de bobine para libertar a bobine (1).

1

> Remova a caixa de bobine.
> Remova a bobine da caixa de bobine.
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> Insira a nova bobine de forma que a superficie sensorial prateada fique de frente para o fundo da caixa
de bobine.

> Puxe a linha para o guia (2) pela esquerda.

2

> Puxe a linha para a direita sob a mola (3), leve então a linha sob duas guias de linha (4) e puxe para cima.

3

4
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> Ao inserir na máquina, segure a caixa de bobine de forma que a guia (5) fique para cima.

5

> Insira a caixa de bobine.
> Pressione no centro da caixa da bobina até encaixar.
> Puxe a linha pelo cortador de linha (6) e corte.

> Feche a tampa da bobine.

Instrução de como enfiar a linha da bobine

> Toque no ícone «Nivel de enchimento da bobine».
> Encha a bobine de acordo com a animação.
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3 Configurações

3.1 Ajustes de costura 

Ajustar a tensão da linha superior

Ajuste na tensão da linha superior no programa de configuração afecta todos os pontos. Alterações
individuais da tensão da linha podem ser feitas para o ponto selecionado. As configurações nos ajustes
permanecem activas após desligar.

> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Programa de configuração».

> Toque no ícone «Configurações de Costura».

> Toque no ícone «Alterar a tensão da linha superior».
> Movimente a barra usando a caneta de toque, o dedo ou os controles «+» ou «-» para alterar a tensão

da linha superior.

Ajustar a velocidade máxima da costura

.

> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Programa de configuração».

> Toque no ícone «Configurações de costura».

RPM

> Toque no ícone «Alterar a velocidade máxima de costura».
> Movimente a barra usando a caneta de toque, o dedo ou os controles «+» ou «-» para alterar a

velocidade máxima.

3.2 Selecionar configurações pessoais
> Toque no ícone «Ínicio».

> Toque no ícone «Programa de configurações».

> Toque no ícone «Definições pessoais».
> Selecione a cor desejada do mostrador e o fundo.



Configurações

47

> Toque na caixa de texto acima as configurações de cor.

> Digite o texto de boas vindas.
> Toque no ícone «ABC» (Definições base), para usar letras maiusculas.
> Toque o ícone «abc» para usar letras minúsculas.
> Toque o ícone «123» para usar numeros e símbolos matemáticos.
> Toque o ícone «@&!» para usar caracteres especiais.
> Toque na caixa de texto acima do teclado para excluir o texto digitado completamente.
> Toque no ícone «DEL» para apagar caracteres individualmente.

> Toque no ícone «Confirmar».

3.3 Ativando os sinais de áudio
> Toque no ícone «Ínicio».

> Toque no ícone «Programa de configuração».

> Toque no ícone «Sinais de audio».
> Toque no interruptor (1) para desactivar quaisquer sinais de áudio em geral.
> Toque no interruptor (1) novamente para ativar qualquer sinais de áudio em geral.
> Na secção (2) toque no ícones «1 – 4» para programar o sinal desejado para a selecção do motivo de

bordado.
> Na secção (2) toque no ícone «Coluna de som» para desactivar o signal para a selecção do motivo de

bordado.
> Na secção (3) toque os ícones «1 – 4» para ativar o sinal para a seleção das funções.

> Na secção (3) toque o ícone «Altifalante» para desactivar o sinal para a seleção das funções.

2

1

3
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3.4 Configurações da máquina

Seleção do idioma

 O sistema operativo pode ser programado em diferentes linguas de acordo com as necessidades do
utilizador, porque a BERNINA povidência uma lista de idiomas para o utilizador. através de updates a novas
linguas pode ser colocadas a uso.

> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Programa de configurações».

> Toque no ícone «Definições da máquina».

> Toque no ícone «Selecionar idioma».
> Selecione o idioma.

Ajustar o brilho do visor

O brilho do ecrã pode ser ajustado correspondendo com as perferências do utilizador.

> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Programa de configuração».

> Toque no ícone «Configurações da máquina».

> Toque no ícone «Ajustar o brilho».
> Movimente a barra usando a caneta de toque, dedo ou toque nos ícones «+» ou «-» para alterar a

luminosidade do ecrã.

Verificar a versão do firmware

Ambas as versões de firmware e de hardware da máquina são visiveis.

> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Programa de configuração».

> Toque no ícone «Configurações da máquina».
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> Toque no ícone «Informação».

> Toque no ícone «Informação de firmware e Hardware».

Rever o número total de pontos

O numero total de pontos da máquina bem como o numero de pontos desde o ultimo serviço de revisão
feito pelo especialista da BERNINA são visiveis.

> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Programa de configurações».

> Toque no ícone «Definições da máquina».

> Toque no ícone «Informação».

> Toque no ícone «Informação de Firmware e Hardware».

Registrar detalhes do revendedor

Os detalhes de contacto do seu revendedor BERNINA podem ser registados.

> Toque no ícone «Início».

> Toque no icone «Programa de configurações».

> Toque no ícone «Definições da máquina».

> Toque no ícone «Informação».

> Toque o ícone «Detalhes vendedor» para introduzir as informações do revendedor especializado.

> Toque o ícone «Nome da loja» para introduzir nome do revendedor especializado BERNINA.
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> Toque o ícone «Morada» para introduzir o endereço do revendedor especializado BERNINA.

> Toque o ícone «Telefone» para introduzir o número de telefone do revendedor especializado BERNINA.

> Toque o ícone «Internet» para inserir a página na Internet ou o endereço de e-mail do revendedor
especializado BERNINA.

Guardar dados do serviço

Os dados de serviço sobre o status da máquina podem ser salvos, em uma pendrive BERNINA (acessório
opcional) e então entregues ao revendedor BERNINA.

> Insira a Pen USB BERNINA (acessório opcional) que fornece bastante espaço livre na entrada USB.
> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Programa de configurações».

> Toque no ícone «configuraçõed da máquina».

> Toque no ícone «Informações».

> Toque no ícone «Dados do serviço».
> Toque no ícone «LOG».

– O ícone «LOG» é descrito em branco.

> Somente quando o ícone não estiver branco, pode remover a pen USB BERNINA (acessório opcional).

Voltar para as definições base

ATENÇÃO: Usar esta função pode apagar todas as mudanças feitas no programa.

> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Programa de configuração».

> Toque no ícone «Configurações da máquina».

> Toque no ícone «Configurações base».

> Toque no ícone «Configurações padrão de costura».



Configurações

51

> Toque no ícone «Confirmar» para restaurar as definições das configurações de costura.

> Toque no ícone «Definições base gerais».

> Toque no ícone «Confirmar» para restaurar a máquina e restaurar todas as configurações base.

Apagar dados de usuário

Motivos que já não são necessários podem ser eliminados para que tenha capacidade para novos motivos.

> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Programa de configuração».

> Toque no ícone «Configurações da máquina».

> Toque no ícone «Configurações base».

> Toque no ícone «Apagar dados da memória pessoal».

> Toque no ícone «Confirmar» para excluir todos os dados da memória pessoal.

Calibrar o calcador de casas No. 3A

O calcador de casas No. 3A é calibrado para esta máquina e apenas deve ser usado com ela.

Pré-requisito:

• O calcador caseado No. 3A é colocado.
• Não enfiar linha na agulha.

> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Programa de Configuração».

> Toque no ícone «Definições da máquina».

> Toque no ícone «Manutenção/Atualização».

> Toque no ícone «Calibrar o calcador de casas No. 3A».
> Baixe o calcador de casas com deslizante No. 3A.

> Toque no ícone «Começar/Parar» para iniciar a calibragem.
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> Quando a calibração for concluída, toque no ícone «Fechar».

Actualizar o firmware da máquina

ATENÇÃO Pen USB BERNINA (Acessório opciona) foi removida demasiado cedo

O Firmwre não foi actualizado e a máquina não pode ser usada.
> Remover a pen USB BERNINA (acessório opcional) somente após a atualização ser concluída com êxito.

O ultimo firmware da máquina e os detalhes passo-a-passo para o processo de actualização pode ser visto

em www.bernina.com. Em geral, os ficheiros pessoais e definições são automáticamente transferidas durante
a actualização. Por razões de segurança, é igualmente recomendado que salve os ficheiros e definições na
pen USB antes de actualização. Se ficheiros ou definições forem perdidas durante a actualização, ele podem
ser transferidos para a máquina novamente.

> Insira a pen USB BERNINA (acessório opcional), formato FAT32, com a ultima actualização de firmware.
> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Programa de configuração».

> Toque no ícone «Configurações da máquina».

> Toque no ícone «Manutenção/Atualização».

UPDATE

> Toque no ícone «Actualização da máquina».

> Toque no ícone «Salvar data em pen USB».
– O ícone é marcado a verde.

UpdateUpdate > Toque no ícone «Update» para começar a actualização da máquina.

Recuperando dados guardados

ATENÇÃO Pen USB BERNINA (Acessório opciona) foi removida demasiado cedo

Dados guardados não podem ser transferidos e a máquina não pode ser usada.
> Remover a pen USB BERNINA (acessório opcional) somente após os dados guardados serem transferido

com êxito.

Se dados pessoais e configurações após uma atualização de software não estiverem mais disponíveis, podem
ser transferidos para a máquina novamente.

> Insira a pen USB BERNINA (acessório opcional) com os dados e ficheiros na entrada USB da máquina.
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> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Programa de configurações».

> Toque no ícone «Definições da máquina».

> Toque no ícone «Manutenção/Atualização».

UPDATE

> Toque no ícone «Actualozar a máquina».

> Toque no ícone «Transferir dados para a máquina».
– O icone é marcado com um certo verde.

Lubrificar a máquina

 CUIDADO Componentes electrónicos

Risco de ferimento junto da agulha e lançadeira.
> Desligue a máquina e desconecte do cabo de energia.

ATENÇÃO Lubrificar o gancho (lançadeira)

Demasiado óleo pode poluir o tecido e a linha.
> Borde sempre um tecido de teste.

O Programa de configuração fornece animações de como a máquina deve ser oleada. No capitulo
«Manutenção e limpeza» existe mais ilustrações passo-a-passo. Use sempre o óleo Bernina para lubrificar.

> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Programa de configuração».

> Toque no ícone «Configurações da máquina».

> Toque no ícone «Manutenção/Atualização».

> Toque no ícone «Lubrificar a máquina».
> Lubrificar a máquina de acordo com as instruções no visor.
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4 Configurações do sistema

4.1 Aceder ao tutorial

O Tutorial mostra informação e explicações em diferentes campos da costura e vários pontos.

> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Tutorial».
> Selecione o tópico desejado para obter informações.

4.2 Ligar para o consultor criativo

O consultor criativo fornece informações sobre suporte de decisão relativos a projetos de costura. Depois de
introduzir o tecido e o projeto de costura desejado, sugestões para agulhas apropriadas, pé calcador etc. são
exibidos.

Pré-requisito:

• Modo de costura é activado.

> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Consultor Criativo».
> Escolha o tecido que será costurado.
> Selecione o projeto de costura.

4.3 Usar o modo eco

Durante uma longa interrupção do trabalho a máquina pode ser programada para salvar energia.

> Toque no ícone «Início».

> Toque no ícone «Modo Eco».
– O visor hiberna. O consumo de energia é reduzido e a luz de costura está desligada.

> Toque em «eco».
– A máquina está pronta para ser utilizada.

4.4 Ligar para a ajuda
> Toque na janela no visor onde a ajuda é necessária.
> Toque no ícone «Ajuda» para começar o modo ajuda.
> Toque o ícone no visor onde a ajuda é necessária.

– Assistência sobre o ícone selecionado é exibida.

4.5 Cancele qualquer alteração com o «clr»

Todas as alterações do motivo podem ser restauradas para as bases. Excepto os motivos salvos que foram
guardados na memória pessoal ou funções motorizadas.

> Toque no ícone «clr».
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5 Costura Criativa

5.1 Visão Geral do Modo de costura

1

2

3

4

5

6

1 Pontos utilitários 4 Casas de botão

2 Pontos decorativos 5 Pontos de Quilt

3 Alfabetos 6 Memória pessoal

Selecionando um padrão do ponto

> Selecione um padrão de ponto, um alfabeto ou uma casa.
> Com a caneta de toque deslize para cima para ver a lista de pontos prático e ter mais padrões

disponiveis.
> Toque no ícone «Mostrar todos os pontos» (1) para ver numa vista geral.
> Toque no ícone «Mostrar todos os pontos» (1) novamente para ver os pontos no modo normal.

1

> Toque no ícone «Numero do padrão de ponto» para selecionar o ponto através do numero do ponto.

5.2 Regurar a velocidade

A velocidade é indefinitivamente variavel com o controlo de velocidade.

> Movimente o controlo de velocidade para a esquerda para reduzir a velocidade.
> Movimente o controlo de velocidade para a direita para aumentar a velocidade.

5.3 Ajuste a tensão da linha superior

As definições base da tensão da linha superior é feita automáticamente assim que seleciona o ponto.

A tensão da linha superior é optimatizada na fábrica da BERNINA e a máquina é testada. Metrosene-/Seralon
numero da linha 100/2 (Company Mettler, Switzerland) usada na linha superior e na bobine.
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Qaundo usa outro tipo de linha de costura, a tensão de linha optimal pode variar. Por isso pode ser
necessário ajustar a tensão da linha superior individualmente de acordo com o projecto de costura bem
como o ponto desejado.

Quando mais alta a tensão da linha, mais apertada fica a linha superior o que significa que a linha da bobine
é puxada para o topo do tecido. Quando a tensão da linha superior é baixa, a linha superior fica menos
apertada o que significa que a linha da bobine é menos puxada.

Alterações na tensão da linha superior podem afectar o padrão de ponto selecionado. Alterações
permanentes da tensão da linha superior para o modo de costura  (veja página 46) podem ser feitas no
programa de configuração.

Pré-requisito:

• No programa de configuração a tensão da linha superior pode ser alterada.

> Toque no ícone «Tensão de linha superior».
> Movimente a barra usando a caneta de toque/ dedo para aumentar ou reduzir a tensão da linha superior.

> Toque no ícone de moldura amarela à direita para restaurar as alterações para as configurações base.
> Toque no ícone de moldura amarela à esquerda para restaurar as alterações para as configurações base

no Programa de configuração.

5.4 Edição de padrões de ponto

Alterar a largura do ponto

> Gire o «Botão multifuncional superior» para a esquerda para reduzir a largura do ponto.
> Gire o «Botão multifuncional superior» para a direita para aumentar a largura do ponto.
> Toque no ícone «Largura de ponto» (1).

1

> Toque no ícone de moldura amarela para restabelecer as alterações para a base.

Alterar o comprimento do ponto

> Gire o «Botão multifuncional inferior» para a esquerda para diminuir o comprimento do ponto.
> Gire o «Botão multifuncional inferior» para a direita para alongar o comprimento do ponto.
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> Toque no ícone «Comprimento de ponto» (1).

1

> Toque no ícone de moldura amarela para restabelecer as alterações para a base.

Corrigir o equilíbrio

A máquina é testada e definida otimamente antes de deixar a fábrica BERNINA. Estabilizadores, fios e tecidos
diferentes podem afetar os padrões de ponto, de forma que não possam ser costurados corretamente. O
balanço eletrónica pode corrigir estes desvio e o padrão de ponto podem ser ajustados de forma otimizada
para o tecido selecionado.

> Selecione um padrão de ponto ou alfabeto.
> Toque no ícone «i»-Dialogo.

> Toque no ícone «Balanço».
> Gire o «Botão multifuncional inferior» para corrigir a direção vertical do padrão de ponto.

Programar padrão de repetição

Padrões de pontos podem ser repetidos até 9 vezes.

> Selecione um padrão de ponto ou alfabeto.
> Toque no ícone «i»-Dialog.

x 

> Toque o ícone «Repetição de padrão» uma vez para repetir o padrão de ponto.
> Toque o ícone «Repetição de padrão» novamente para repetir o padrão de ponto até 9 vezes.
> Mantenha o ícone «Repetição de padrão» pressionado para desactivar a repetição de padrão de ponto.
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Imagem de espelho de ponto padrões

> Selecione um padrão de ponto ou alfabeto.
> Toque no ícone «i»-Dialog.

> Toque no ícone «Imagem espelho esquerda/direita» para espelhar o padrão de ponto da esquerda para a
direta.

> Toque o ícone «Imagem espelho cima/baixo» para espelhar o padrão de ponto contrária ao sentido da
costura.

> Toque no ícone com moldura amarela para restabelecer as alterações para a base.

Retrocesso rápido

> Selecione um padrão de ponto, alfabeto ou casa.
> Programa de parar a agulha para baixo (permanente) para alternar imediatamente para retrocesso

rápido, logo que o botão «Retroceso rápido» for pressionado.
> Programa de parar a agulha para cima (permanente) para costurar um outro ponto para a frente antes de

mudar reverso.
> Pressione o botão «Retrocesso rápido» e mantenha pressionado.

Retrocesso rápido permanente

> Selecione um padrão de ponto ou alfabeto.
> Toque no ícone «i»-Dialog.

> Toque o ícone «Costura em retrocesso permanente» para costurar permanentemente no sentido inverso.

5.5 Combinar padrão de pontos

Visão geral modo de combinação

1

2

3

4

1 Largura do ponto do padrão de ponto ativo 3 Modo combinado/modo simples 

2 Comprimento do ponto do padrão de ponto
ativo

4 Padrão de ponto individuais dentro de uma
combinação
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Criar combinação de pontos

No modo combinação, padrões de ponto e alfabetos podem ser combinados de acordo com seu desejo.
Combinando qualquer letras do alfabeto, o logotipo da BERNINA pode ser criado.

> Toque no ícone «Modo individual/combinação».
> Selecione os padrões do ponto desejado.

> Toque no ícone «Modo individual/combinação» novamente para voltar ao modo único.

Salvar uma combinação de padrão de ponto

> Crie uma combinação de padrão de ponto.
> Toque no ícone «Memória pessoal».

> Toque no ícone «Salvar padrão de pontos».

> Toque no ícone «Confirmar» ou no ícone com moldura amarela para salvar a combinação de padrão de
ponto.

Uma combinação de padrão de ponto de carregamento

> Toque no ícone «Modo individual/combinação».

> Toque no ícone «Memória pessoal».

> Toque no ícone «Seleção da combinação de padrão de ponto».
> Selecione uma combinação de padrão de ponto.

Substituir uma combinação de padrão de ponto

> Crie uma combinação de padrão de ponto.
> Toque no ícone «Memória pessoal».

> Toque no ícone «Salvar padrão de ponto».
> Selecione a combinação de padrão de ponto que deve ser substituído.
> Toque no ícone «Confirmar» para substituir a combinação de padrão de ponto.
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Eliminar uma combinação de padrão de ponto

> Crie uma combinação de padrão de ponto.
> Toque no ícone «i»-Dialog.

> Toque no ícone «Editar toda a combinação».

> Toque no ícone «Apagar».

> Toque no ícone «Confirmar».

Edição de um padrão de ponto único

> Crie uma combinação de padrão de ponto.
> Com a caneta de toque ou com o dedo coloque na posição desejada (1) dentro da combinação selecione

um padrão de ponto unico.

1

> Toque no ícone «i»-Caixa de diálogo para editar o padrão de ponto único.

Eliminar um padrão de ponto único

> Crie uma combinação de padrão de ponto.
> Com a caneta de toque ou com o dedo coloque na posição desejada (1) dentro da combinação selecione

um padrão de ponto unico.

1
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> Toque no ícone «i»-Dialog.

> Toque no ícone «Apagar» para apagar os padrões de ponto individualmente.

ou

> toque no padrão desejado (1) com a caneta de toque ou o dedo, mantenha o toque e arraste para o
lado.
– O padrão será eliminado.

1

Adicionar um padrão de ponto único

O novo padrão de ponto é sempre inserido após o ponto selecionado.

> Crie uma combinação de padrão de ponto.
> Com a caneta de toque ou com o dedo coloque na posição desejada (1) dentro da combinação selecione

um padrão de ponto unico.

1

> Selecione um novo padrão de ponto.

Espelhando um ponto padrão combinação

> Crie uma combinação de padrão de ponto.
> Toque no ícone «i»-Dialog.

> Toque no ícone «Editar toda a combinação».

> Toque no ícone «Imagem espelho esquerda/direita» para espelhar a combinação de padrão de todo
ponto da esquerda para a direita.

> Toque no ícone «Espelhar a imagem para a esquerda/direita» novamente para restabelecer as alterações
para a base.
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Remate numa combinação de padrão de ponto

> Crie uma combinação de padrão de ponto.
> Com com a caneta de toque ou com o dedo selecione a posição desejada na combinação de pontos,

onde o ponto de combinação vai ser rematado.
> Toque no ícone «i»-Dialog.

> Toque no ícone «Editar a combinação na posição do cursor».

> Toque no ícone «Segurança».
– Cada padrão único da combinação de padrão de ponto pode ser fixada no início ou no final.

Programar padrão de repetição

> Crie uma combinação de padrão de ponto.
> Toque no ícone «i»-Dialog.

> Toque no ícone «Editar a combinação completa».

x 

> Toque no ícone «Repetição de padrão» uma vez para repetir a combinação de padrão de ponto.
> Toque no ícone «Repetição de padrão» mais uma vez para repetir a combinação de padrão de ponto até

9 vezes.
> Mantenha o ícone «Repetição de padrão» pressionado para desativar a repetição de padrão.

5.6 Administrar os padrões de ponto

Guardando os padrões de costura na memória pessoal

No sistema de arquivo «Memória pessoal» qualquer ponto, inclusive os que foram editados podem ser
salvos.

> Selecione um padrão de ponto, alfabeto ou casa.
> Edite o padrão de ponto.
> Toque no ícone «Memória pessoal».

> Toque no ícone «Salvar o padrão de ponto».
> Selecione o arquivo onde o padrão é para ser guardado.
> Toque no ícone «Confirmar».

Substituindo o ponto padrões da memória pessoal

Pré-requisito:

• O padrão de ponto é salvo na memória pessoal.

> Selecione o ponto, alfabeto ou casa de botão.
> Edite o padrão de ponto.
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> Toque no ícone «Memória pessoal».

> Toque no ícone «Salvar o padrão de ponto».
> Selecione o arquivo onde foi salvo o padrão de ponto para ser substituído.
> Selecione o padrão de ponto que deve ser substituído.
> Toque no ícone «Confirmar».

Padrões de ponto de carregamento da memória pessoal

Pré-requisito:

• O padrão de ponto é salvo na memória pessoal.

> Toque no ícone «Memória pessoal».

> Toque no ícone «Seleção de padrão de ponto».
> Selecione o arquivo onde foi salvo o padrão de ponto.
> Selecione um padrão de ponto.

Apagar padrões de costura da memória pessoal

Pré-requisito:

• O padrão de ponto é salvo na memória pessoal.

> Toque no ícone «Memória pessoal».

> Toque no ícone «Apagar».
> Selecione o arquivo onde foi salvo o padrão de ponto.
> Selecione um padrão de ponto.
> Toque no ícone «Confirmar» para excluir o padrão de ponto.

5.7 Remate

Remate uma costura com o botão «Segurança»

> Pressione o botão «Segurança» antes de começar a coser.
– O ponto ou combianção de pontos é seguro com o remate ao inicio.

> Pressione «Remate» enquanto cose.
– A máquina pára imediatamente e faz o remate.
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5.8 Compensação de altura para camadas desniveladas

Se o calcador está em um ângulo quando costura sobre uma costura grossa, o alimentador não pode segurar
o tecido e o projeto de costura não pode ser costurado para fora corretamente.

> Coloque 1 – 3 placas compensadoras como necessário na parte de trás do pé calcador perto da agulha
para nivelar a camada de tecido.

– O calcador é nivelado com o projeto de costura.

> Coloque 1 – 3 placas compensadores conforme exigido pela frente do pé calcador perto da agulha para
nivelar a camada de tecido.

– O calcador é nivelado com o projeto de costura.

> Costure até o calcador completo passar a costura grossa.
> Retire as placas da compensação de altura.

5.9 Costurar cantos

Quando cantos de costura, apenas uma pequena parte do tecido está na verdade sobre o alimentador.
Portanto ele não agarram o tecido bem. Por meio da ferramenta de compensação de altura o tecido pode
ser alimentado uniformemente.

> Quando atingir a borda do tecido, pare o processo de costura com agulha na posição para baixo.
> Levante o calcador.
> Vire o tecido e coloque na posição desejada.
> Coloque 1 – 3 placas compensadores como necessário à direita do pé calcador próximo do projeto de

costura.
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> Baixe o calcador.

> Cosa a costura até o projeto de costura estar de novo no transportador.
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6 Pontos utilitários

6.1 Visão Geral Pontos Utilitários

Padrão de
ponto

Número do
ponto

Nome Descrição

1 Ponto reto Costuras e topstitching.

2 Zig zag Reforçar costuras, acabamento de aurelas,
coser costuras elásticas e colocar renda.

3 Variação de Overloque Costura e acabamento em uma única etapa
de tecidos elásticos.

4 Ponto corrido Cerzir com corrido, remendar tecidos,
reforçar as bordas.

5 Ponto de Arremate Segurança no inico e final da costuras com
ponto reto.

6 Ponto triplo reto Para costuras duradoras em tecidos pesados;
costuras visiveis e bainhas.

7 Ponto triplo zig zag Para costuras duradoras em tecidos pesados;
costuras visiveis e bainhas.

8 Ponto favo de mel Para tecidos elásticos e bainhas. Tambem
para linhas de bobine elásticas.

9 Bainha invisível Bainhas invisiveis, efeito concha em camisolas
e materiais finos, costuras decorativas.

10 Overloque duplo Costura e acabamento em uma única etapa
de tecidos elásticos.

11 Ponto superelástico Para costuras abertas e extremamente
abertas. Todo o tipo de roupa.
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Padrão de
ponto

Número do
ponto

Nome Descrição

12 Ponto de união A maioria dos tecidos; franzido com elástico,
costuras embutidas = costurar juntamente as
duas bordas, pontos decorativos.

13 Overloque elástico Coser e acabar tecidos elásticos em um
passo.

14 Ponto tricô Bainhas visiveis, costuras visíveis em lingerie,
camisolas, emendar ganga.

15 Ponto universal Para tecidos firmes como feltro e couro.
Juntar costuras, costuras visíveis, juntar
costuras elásticas e decorativas.

16 Ziguezague costurado
para fora

Acabamento e reforço, união de costura
decorativa, bordas elásticas.

17 Ponto Lycra Para tecidos de lycra; união de costuras e
bainhas, emendas reforçadas na roupa
interior.

18 Ponto elástico Para tecidos altamente elásticos, e costuras
abertas como desportiva.

19 Overloque reforçado Para peças de malha médio e toalhas.
Costuras de overlock, união de costuras
planas.

20 Overloque para malhas Costura e acabamentos em um unico passo e
tecidos tricotados à máquina.

22 Programa simples de
cerzir

Cerzir de buracos e tecido danificados.

23 Programa de cerzir
reforçado

Reforçar buracos de cerzir e tecidos
danificados.

24 Programa de mosquear Reforçar bolsos, costuras em presilhas.

25 Programa de mosquear Reforçando as aberturas do bolso, costura de
presilhas, proteger os zíperes e final de
costura.

26 Ponto de mosca em
bico grande

Reforça as aberturas dos bolsos, fechos e
aberturas em tecidos de grossos e médios.

29 Bainha invisivel Para bainhas invisiveis em tecidos finos.
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Padrão de
ponto

Número do
ponto

Nome Descrição

30 Ponto de alinhavo Para alinhavar costuras, bainhas, quilts, etc.

32 Ponto reto único Usado como um ponto de conexão numa
combinação.

33 Três pontos retos
simples

Como pontos numa combinação de ligação.

6.2 Costura de ponto reto

Combine o comprimento do ponto com o projecto de costura, o que significa longos pontos para tecidos
de jeans (ca. 3 – 4 mm), para tecidos finos pontos curtos (ca. 2 – 2.5 mm). Combine o comprimento do
ponto com o tamanho da linha, ex. pontos longos para fazer topstitching com Cordonnet (ca. 3 – 5 mm).

O ponto reto, também chamado de ponto passo, é o ponto mais utilizado.

Pré-requisito:

• O calcador de ponto reverso No. 1 é colocado.

> Toque no ícone «Pontos práticos».
– O ponto reto No. 1 é selecionado automáticamente.
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6.3 Segurando com o programa de remate automático

Ajuste para defenir o numero de pontos costurados, 5 para a frente 5 para trás, o remate é feito uniforme.

Pré-requisito:

• O calcador universal No. 1 é colocado.

> Toque no ícone «Pontos práticos».
> Selecione o programa de alinhavo no. 5.
> Pressione o pedal de comando.

– A máquina alinhava automaticamente.

> Faça a costura no comprimento desejado.
> Pressione o botão «inversão rápida».

– A máquina alinhava automaticamente e pára no final do programa de alinhavo.

6.4 Coser um fecho

Como a alimentação do tecido pode ser difícil quando começar a costurar, é recomendável prender os
fios firmemente ou puxar o tecido ligeiramente para trás para alguns pontos ou costurar em reverso 1 –
 2 cm primeiro.

> Coloque o calcador para ponto reverso No. 1.
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> Toque no ícone «Pontos práticos».
– O ponto recto No. 1 é selecionado automáticamente.

> Costure a costura para cima até onde começa o fecho.
> Costure pontos de remate.
> Feche o comprimento do fecho com pontos longos.
> Acabe a união da costura.
> Passe a costura a ferro.
> Abra o comprimento do fecho.
> Alinhave o fecho debaixo do tecido para que o limite da dobra do tecido encontre o centro do fecho
> Abra o fecho alguns centímetros.
> Coloque o calcador de fechos No. 4.
> Movimente a posição da agulha para a direita.
> Use o sistema de mãos livres para levantar o calcador e posicione o projeto de costura.
> Comece a costura do canto superior esquerdo.
> Guia o pé para que a agulha costure ao longo dos dentes do fecho.
> Pare em frente ao fecho com a posição da agulha para baixo.
> Levante o calcador.
> Feche o fecho.
> Continue para costurar e pare na frente da base do fecho com a posição da agulha para baixo.
> Levante o calcador e rode o projecto de costura.
> Costure o outro lado do fecho e pare com a agulha na posição para baixo.
> Levante o calcador e rode o projecto de costura.
> Costure o segundo lado de baixo para cima.

6.5 Coser ambos os lados do fecho de baixo para cima

Recomenda-se a costurar no zíper em ambos os lados de baixo para cima. Esta alternativa é apropriada para
todo o tecido com nap como veludo.

Quando a densidade do tecido é grossa ou densa, é recomendado que use uma agulha numero 90 –
100. Resulta numa formação de ponto uniforme.

> Coloque o calcador universal No. 1.
> Toque no ícone «Pontos práticos».

– Ponto a direito No. 1 é selecionado automáticamente.

> Faça a costura até onde começa o zíper.
> Costure os pontos de alinhavo.
> Feche o comprimento do zíper com pontos longos.
> Remate as pontas das costuras.
> Passe a costura a ferro.
> Abra o comprimento do zíper.
> Alinhave o fecho ao tecido para que a dobra do tecido se encontrem no centro do fecho.
> Coloque o calcador de fechos No. 4.
> Mova a posição da agulha para a direita.
> Use o sistema de mãos livres para levantar o calcador e posicione o projeto de costura.
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> Inicie a costura no centro da costura na extremidade do zíper.
> Costure na diagonal ao longo da borda dos rolos do zíper.
> Costure o primeiro lado (1) de baixo para cima.
> Pare de frente para o fecho e puxe a agulha para baixo.
> Levante o calcador.
> Abra o zíper o mais atrás possivel do calcador.
> Abaixe o calcador e continue a costura.
> Costure o segundo lado (2) exatamente da mesma forma de baixo para cima.

2

1

6.6 Costurando ponto reto triplo

Ponto reto triplo é especialmente adequado para costuras duráveis e firmes, tecidos densos como jeans e
veludo. Para materiais firmes ou tecidos densos é recomendável anexar o pé de Jeans nº 8. Isso vai ajudar a
costurar brim ou lona. Para decorativo topstitching , o comprimento do ponto pode ser alongado.

> Anexe o pé calcador para ponto reverso nº 1C/1D.
> Toque no ícone «Pontos práticos».
> Selecione o triplo ponto reto no, 6.
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6.7 Costura ziguezague triplo

Para tecidos firmes como a ganga, coberturas de cadeiras. Bainhas em peças que são frequentemente
lavadas. Remate a bainha primeiro.

> Coloque o calcador para ponto reverso No. 1.
> Toque no ícone «Pontos práticos».
> Selecione o triplo zig zag No. 7.

6.8 Cerzido manual

Usado para cerzir buracos ou áreas desgastadas em todos os tipos de tecido.

Se a linha na parte superior estiver laça e o resultado for um pobre formação de pontos, abrande o
movimento do projeto de costura. Se houver nós no lado avesso do tecido, movimente mais rápido o projeto
de costura. Quando a linha quebra, oriente o projeto de costura mais consistentemente.

> Coloque o calcador de cerzir No. 9 (acessório opcional).
> Toque no ícone «Pontos práticos».

– O ponto reto No. 1 é selecionado automáticamente.

> Baixe o arrastador.
> Anexe a mesa deslizante.
> Coloque o projeto de costura no bastidor redondo de bordado (acessório opcional).

– A área de cerzir fica tensa uniformemente e não pode ser distorcida.
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> Costure a partir da esquerda para a direita, guia o tecido com a mão uniformemente, sem o uso de
pressão.

> Movimente em curvas quando se muda a direção para evitar buracos e quebras de linha.
> Trabalhe as linhas em comprimentos irregulares para que a linha seja melhor distribuída sobre o tecido.

> Costure as primeiras linhas, não muito juntas e além da área desgastada.
> Costure as linhas em comprimentos irregulares.

> Rode o projeto de costura a 90°.
> Costure as primeiras linhas não muito perto.

> Rode o projeto de costura a 180°.



Pontos utilitários

74

> Costure outra linha solta.

6.9 Cerzir automático

O programa de cerzir simples no. 22 é especialmente sustentavel para cerzir rápidamente rasgões, cortes e
pontas. É recomendado usar um tecido ou entertela fina nas costa do rasgão. O programa de cerzir simples
no. 22 repõem as linha ao longo do material. Se a área cerzida ficar disforme, corriga com o balanço.

> Coloque o calcador de ponto reverso No. 1 ou o calcador de casas No. 3A (acessório opcional).
> Toque no ícone «Pontos práticos».
> Selecione o programa cerzir simples No. 22.
> Coloque o material no bastidor redondo (acessório opcional).

– A área a ser cerzida fica esticada uniformemente e não pode ser alterado.

> Começe a costura pela parte superior esquerda.
> Cosa a primeira fila.
> Pare a máquina.
> Pressione o botão «Retrocesso rápido».

– O comprimento é programado.

> Termine de coser o programa de cerzir.
– A máquina pára automáticamente.
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6.10 Cerzido reforçado, automático

ATENÇÃO! Este programa é usado com o calcador de casas No. 3A que está disponivel como
acessório opcional na sua loja BERNINA em alguns mercados.

O programa de cerzir reforçado No. 23 é especialmente adequado para cerzir rápido as áreas desgastadas ou
danificadas. O programa de cerzir reforçado No. 23 substitui as linhas ao longo de todos os materiais.

Se o programa de cerzir não cobre a área inteira gasta ou danificada, é recomendável para reposicionar o
trabalho e a costurar o programa cerzir novamente. O comprimento é programado e pode ser repetido
tão frequentemente como desejado.

Através do comprimento de entrada directa,um comprimento de cerzido até 30 mm pode ser programado.

> Anexe o calcador caseado No. 3A.
> Toque no ícone «Pontos práticos».
> Selecione o programa de cerzir reforçado No. 23.
> Coloque o material no bastidor redondo (acessório opcional).

– A área de cerzir fica tensa uniformemente e não pode ser distorcida.

> Começe a costura pela parte superior esquerda.
> Cosa a primeira fila.
> Pare a máquina.
> Pressione o botão «Retrocesso rápido».

– O comprimento é programado.

> Termine de coser o programa de cerzir.
– A máquina pára automáticamente.
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6.11 Finalizar bordas

O calcador Zigue zague No. 2 é apropriado para todos os materiais. Pode se usado em costuras elásticasbem
como em costuras decorativas. Use linha se cerzir em tecidos finos. Quando cose em ponto satin, é
recomendado que selecione a densidade de comprimento de ponto curta de zigue zague entre 0,5 – 0,7
mm. O ponto satin pode ser usado para apliqué e para bordar.

Pré-requisito:

• A borda do tecido deve encontrar-se horizontalmente e não enrolada.

> Coloque o calcador para ponto reverso No. 1.
> Toque no ícone «Pontos práticos».
> Selecione o Zig zag No. 2.
> Não selecione um ponto demasiado longo ou demasiado largo.
> Guie a borda do tecido para o centro do calcador, para que a agulha entre no tecido de um lado e ao

longo da borda do outro lado.

6.12 Costura tipo overlock duplo

Uma costura tipo overlock duplo é apropriada para malhas soltas e costuras em malhas. Quando se trabalha
com jersey, uma agulha de jersey deve ser usada para não danificar o tecido de malha. Quando costura
materiais que esticam, use uma agulha de stretch.

> Coloque o calcador para ponto reverso No. 1 ou o calcador overlock No. 2.
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> Toque no ícone «Pontos práticos».
> Selecione o Overloque duplo No. 10.

6.13 Costuras estreitas no limite
> Coloque o calcador de bainhas invisiveis No. 5 ou o calcador de ponto reverso No. 1 ou o calcador de

ponto de extremidade No. 10 (acessório opcional).
> Toque no ícone «Pontos práticos».

– O ponto recto No.1 é selecionado automáticamente.

> Coloque o limite à esquerda junto ao guia do calcador de bainhas invisiveis.
> Selecione a posição da agulha para a esquerda à distancia desejada do limite.
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6.14 Costura larga
> Coloque o calcador de bainhas invisiveis No. 5 ou o calcador de ponto reverso No. 1 ou o calcador de

ponto de extremidade No. 10 (acessório opcional).
> Toque no ícone «Pontos práticos».

– O ponto recto No.1 é selecionado automáticamente.

> Guie o limite ao longo do calcador ou ao longo das marcas distânciais de 1 – 2,5 cm (0.39 – 0.98
polegadas).

> Selecione a posição da agulha à distancia desejada do limite.
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6.15 Costurar bordas de bainha

Ao usar o calcador de bainhas invisiveis No. 5, é recomendado que selecione a posição de agulha o mais
para a esquerda ou para a direita. Quando usa o calacdor de ponto reverso No. 1 ou de ponto de
extermidade No. 10 (acessório opcional), todas as posições de agulha são possiveis.

> Coloque o calcador de bainhas invisiveis No. 5 ou o calcador de ponto reverso No. 1 ou o calcador de
ponto de extremidade No. 10 (acessório opcional).

> Toque no ícone «Pontos práticos».
– O ponto recto No.1 é selecionado automáticamente.

> Coloque a borda superior interna contra o guia do calcador de bainha invisível.
> Selecione a posição da agulha direita para costurar ao longo da borda superior.
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6.16 Costurar bainhas invisiveis

Para bainhas invisiveis em tecidos de algodão médios ou grossos, malhas ou filtrados.

Pré-requisito:

• As bordas do tecido estão terminadas.

> Coloque o calcador de costura invisivel No. 5.
> Toque no ícone «Pontos práticos».
> Selecione a costura invisivel No. 9.
> Dobre o tecido sobre o lado direito do tecido para expor a borda inferior acabada.
> Coloque o tecido sob o calcador e mova a borda dobrada contra a guia de metal do calcador.
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> Guie a borda dobrada uniformemente ao longo do guia de metal do calcador, para costurar os pontos
uniformemente profundos.
– Certifique-se que a agulha penetra apenas a borda da dobra.

> Depois de coser cerca de 10 cm (ca. 3.93 inch) verifique ambos os lados do tecido e ajuste a borda se
necessário.
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6.17 Costurar bainhas visíveis

A bainha visivel é especialmente adequada para bainhas elásticas em jersey de algodão, malha, sintéctico ou
mistura.

> Coloque o calcador para ponto reverso No. 1.
> Toque no ícone «Pontos práticos».
> Selecione o ponto de Tricot No. 14.
> Passe a ferro a bainha e alinhave se necessário.
> Se necessário, reduza a pressão do calcador.
> Costure a bainha na profundidade preferencial no lado direito.
> Apare o excesso de tecido do lado contrário.
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6.18 Unir a costuras planas

As costuras planas são especialmente usadas em várias camadas de tecido ou em tecidos grosso como o
feltro e o couro.

> Coloque o calcador para ponto reverso No. 1.
> Toque no ícone «Pontos práticos».
> Selecione o tipo overlock Stretch No. 13.
> Sobrepor as bordas do tecido.
> Costure ao longo da borda do tecido.
> A agulha deve ficar sobre o limite da camada superior à direita, para que a camada de baixo fique plana.
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6.19 Costurar pontos de alinhavo

Para alinhavar é recomendado que use uma linha de cerzir grossa que possa ser removida fácilmente. O
ponto de alinhavo é ajustavel para trabalhos com pontos largos.

> Coloque o calcador de cerzir No. 9 (acessório opcional).
> Baixe o arrastador.
> Toque no ícone «Pontos práticos».
> Selecione o ponto de alinhavar No. 30.
> Fixe as camadas de tecido em um ângulo direito para Segurança a direção para evitar que as camadas de

deslizar.
> Segure a linha e cosa 3 – 4 pontos de segurança ao inicio.
> Cosa os pontos e puxe o tecido para trás no comprimento de ponto desejado.
> Cosa um ponto.
> No final cosa 3 – 4 pontos de segurança.
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7 Pontos decorativos

7.1 Visão Geral Pontos Decorativos

 Dependendo do tipo de material, simples ou mais complexos pontos decorativos devem ser selecionados
para melhor se adequar ao material.

• Pontos decorativos que são programados com um ponto simples reto são particularmente adequados
para tecidos médio-leves, por exemplo o ponto decorativo No. 101.

• Pontos decorativos que são programados com um ponto triplo reto ou alguns pontos de satin são
particularmente adequados para tecidos médios, por exemplo o ponto decorativo No. 107.

• Pontos decorativos que são programados com pontos de satin são particularmente adequados para
tecidos pesados, por exemplo o ponto decorativo No. 401.

Para uma formação de ponto perfeita é vantajoso usar a mesma cor de linha para a parte superior e bobine e
um estabilizador. Com materiais em camadas ou longfiber é recomendável usar um estabilizador solúvel em
água, adicionar no lado direito, que pode ser facilmente removida após a costura.

Ponto decorativo Categoria Nome

Categoria 100 Pontos naturais

Categoria 300 Pontos de cruz

Categoria400 Pontos satin/cheio

Categoria 600 Pontos ornamentais

Categoria 700 Pontos tradicionais

Categoria 900 Pontos de criança
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7.2 Costurar pontos cruzados

Bordado de ponto de cruz é uma tecnica profissional e uma adição encantadora a outros pontos decorativos.
Se o ponto cruz for cosido em tecido com textura de linho, irá imitar o ponto cruz manual. Quando o ponto
cruz é cosido com linha de bordar, o ponto irá ficar mais cheio. O Ponto de ponto cruz é particularmente
usados em peças de casa, barras em vestuário e peças em geral. Como todas as linha secundárias tem como
referência a primeira linha, é importante que coser a primeira linha em linha recta.

> Coloque o calcador de ponto No. 20.
> Selecione um ponto de Cruz da categoria 300 e combine-lo como desejado.
> A primeira linha usando o guia de costura ou a mesa da costura para costurar uma linha reta.
> Costure a segunda fila ao lado o primeiro a uma distância da largura de um calcador ou usando o guia

de costura.
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7.3 Nervuras

Nervuras

Esta técnica reduz o tamanho do tecido que significa que sempre suficiente tecido deve ser calculado. As
nervuras são estreitas pregas costuradas que normalmente são costuradas no tecido antes de cortar as peças
de vestuário ou outros projetos de costura. Eles são adequados para embelezar ou em combinação com
outras técnicas de bordado da herança.

Para um efeito mais notório das nervuras pode ser feito com a ajuda de cordão, o que significa que são
cosidas com a adição de cordão. Escolha um cordãoq que encaixe na perfeição no calcador de nervuras que
escolheu. A corda deve ser de uma cor que não debote ou que encolha.

Visão geral de nervuras

Calcador para nervura Número Descrição

30 (acessório opcional)

3 ranhuras

4 mm agulha dupla: para tecidos
pesados.

31 (acessório opcional)

5 ranhuras

3 mm agulha dupla: para tecidos
pesados e médios.

32 (acessório opcional)

7 ranhuras

2 mm agulha dupla: para tecidos
leves.

33 (acessório opcional)

9 ranhuras

1 ou 1.6 mm agulha dupla: para
tecidos muito leves (sem fio
nervuras).

Inserir cordão

> Desligue a máquina e desconecte da ficha.
> Retire a agulha.
> Retire o calcador.
> Retire a chapa de agulha.
> Abra a tampa da bobine.
> Puxe o cordão através da abertura da laçadeira e a abertura da chapa de agulha.
> Substitua a chapa de agulha.
> Feche a tampa da bobine.
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> Certifique-se de que o cordão desliza através da abertura da tampa da bobine.

> Coloque o carrinho do cordão no cabo da joalheira.

> Verifique-se se o cordão corre sem problemas.
> Se o cordão não deslizar bem através da tampa da caixa de bobine deixa-a aberta.

Costurar nervuras

A corda fica no lado avesso do tecido e é cosido sobre a linha da bobine.

> Costurar a primeira ranhura.
> Coloque a primeira nervura ranhura de um lado no calcador.
> Costure nervuras adicionais em paralelo.
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8 Alfabetos

8.1 Visão Geral Alfabeto

Os alfabetos Block, Double block e Script podem ser cosidos com minusculas.

Para uma formação de ponto perfeita, use a mesma cor de linha na linha superior e de bobine. O tecido
deve ser reforçado com entretela no lado avesso. Quando trabalha com tecidos em camadas ou com pelucia,
use em adição, entretela hidrosoluvel no lado direito do tecido.

Padrões de pontos Nome

ABCabc Alfabeto Block

Double-Block

Script (Itálico)

8.2 Criar textos

É recomendado coser uma peça de teste usando a linha, o tecido e estabilizador que irá ser usado.
Certifique-se que o tecido é puxado de forma uniforme e suave, sem enrolar ou ficar preso. Não puxe,
empurre ou segure o tecido ao coser.

> Toque no ícone «Alfabetos».
> Selecione a fonte.

> Toque no ícone «Modo individual/combinação» para criar a combinação.
> Toque no ícone «Mostrar alfabetos» (1) para abrir a extensão de alfabetos.

1
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> Selecione as letras.
> Toque no ícone (2) (configuração padrão) para usar letras maiúsculas.
> Toque no ícone (3) para usar letras minusculas
> Toque no ícone (4) para usar figuras
> Toque no ícone (5) para usar caracteres especiais ou simbolos matemáticos.

2 3 4 5

> Toque no ícone «DEL» para apagar cada letra individualmente.
> Toque no ícone «Mostrar Alfabeto» novamente para fechar os alfabetos.
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9 Casas de botão

9.1 Visão Geral Casas de Botão

Para criar uma casa de botões correcta para cada botão, objectivo e tipo de roupa, a sua BERNINA 435 está
equipada com uma coleção considerável de casas de botão. O botão correspondente pode ser costurado
automáticamente.Olhais tambem podem ser cosidos.

Casa de
botão

Número do
caseado

Nome Descrição

51 Casa de botão padrão Para tecidos médios; blusas, vestidos e
lençois.

52 Casa de botão padrão
estreita

Para tecidos médios finos; blusas,
vestidos e roupa de bebé.

53 Casa de botão elástica Para qualquer jersey altamente elástico
feito de algodão, lã, seda e fibras
sintéticas.

54 Casa de botão com
mosquetado normal

Para tecidos médios a pesados; vestidos,
casacos, sobretudos.

56 Casa de botão em
fechadura

Para tecidos pesados e não elásticos;
casacos, jaquetas e roupa de lazer.

59 Casa de botão reta Programa para staystitching caseado,
para aberturas de bolso,caseado
reforçado, especialmente para casas de
botão em couro e imitação de couro.

63 Tradicional Para tecidos de malha leves e médios;
Blusas, vestidos, roupa de lazer.

60 Programa de pregar
botão

Para botões com 2 e 4 furos.

61 Ilhós com pequeno zig
zag

Aberturas para cordas e fitas estreitas,
para trabalhos decorativos.
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Casa de
botão

Número do
caseado

Nome Descrição

62 Ilhós com ponto reto Aberturas para cordas e fitas estreitas,
para trabalhos decorativos.

9.2 Usar a placa de compensação de altura

Quando uma casa de botão é cosida perpendicularmente à borda do projeto, é recomendável usar as placas
de compensação de altura (acessório opcional).

> Coloca as placas de costas entre o projeto de costura e a parte inferior do slide na parte grossa do
projeto costura.

> Baixe o calcador.

9.3 Usar a placa de compensação

Quando cose uma casa em materiais difíceis,é recomendado utilizar a placa de compensação para caseado
(acessório opcional). Pode ser usado em conjunto com o calcador de casas No. 3A.

> Insira cuidadosamente a placa de compensação de lado.
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9.4 Marcação de casas
> Para as casas de botão a serem cosidas manualmente, marque a posição e o comprimento no tecido

usando giz ou uma caneta solúvel em água.

> Para as casas de botão a serem cosidas automaticamente, marque o comprimento total de uma casa no
tecido usando giz ou uma caneta solúvel em água. Para qualquer casa subsequênte marcar do ponto de
partida.

> Para o buraco da fechadura e casas redondas marcar o comprimento da parede com giz ou uma caneta
solúvel em água no tecido. Para qualquer casa subsequente marcar do ponto de partida. O comprimento
do buraco de fechadura é costurado adicionalmente.
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9.5 Cordão

Usar cordão com o calcador de casa de botão No. 3

Pré-requisito:

• A calcador de casas de botão No. 3 é colocado e levantado.

> Introduza a agulha no início da casa para botão.
> Prenda o cordão na parte frontal do calcador de casa de botão.

> Puxe ambas as pontas das cordas pelo calcador de casas para a parte de trás e coloque ambas as cordas
no ganchos da sola do calcador.

> Baixe o calcador.
> Cosa a casa de botão de forma usual.
> Puxe o cordão através da casa de botão até que a malha desapareça no mosquetado.
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> Puxe as pontas do cordão através do lado avesso do tecido (usando uma agulha de costura manual), dê
um nó ou segure com uns pontos.

Usar cordão com o calcador de casas No. 3A (acessório opcional)

O cordão reforça e melhora o caseado e é particularmente adequado para a casa de botão No. 51. O fio
ideal é algodão pérola No. 8, fio forte de costura à mão e de crochê fio. Não é aconselhável segurar o cordão
enquanto costura.

Pré-requisito:

• O calcador de casas de botão com deslizante No. 3A (Acessório opcional) é colocado e levantado.

> Introduza a agulha no início da casa para botão.
> Guie o cordão do lado direito por baixo do calcador.
> Coloque o cordão sobre o pino na parte trazeira do calcador de casas.

> Puxe o cordão do lado esquerdo por debaixo do calcador para a frente.

> Puxe as pontas do fio para as fendas.
> Baixe o calcador de casas com delizante.
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> Cosa a casa da forma usual.
> Puxe o cordão através da casa de botão até que a malha desapareça no mosquetado.
> Puxe as pontas do cordão através do lado avesso do tecido (usando uma agulha de costura manual), dê

um nó ou segure com uns pontos.

9.6 Costurar uma amostra teste

Costure sempre numa amostra da casa no mesmo tecido: é recomendável usar o mesmo estabilizador e
selecionar a mesma casa. A amostra também deve ser costurada na direcção respectiva. Por uma amostra de
teste de costura as configurações podem ser ajustadas até que o resultado da costura seja satisfatório.

Ao trabalhar com materiais de trama solta e suave ou com casas de botão sob grande tensão, é interessante
usar nas casas de botão o ponto reto nº59. Isto tambem é recomendado para reforçar as casas no couro,
vinil e feltro.

Alterações do equilíbrio quando for costurar uma casa manual padrão, bem como uma casa com olhal e
casas redondas afetam ambos os lados do caseado da mesma forma. Com a casa com olhal ou casas
redondas as alterações afetam ambos os lados de forma diferente.

Se a função de contador de ponto for usada e alterações forem feitas sobre o equilíbrio, as alterações afetam
ambos os lados do caseado diferentemente.

> Toque no ícone «Casas de botão».
> Selecione a casa de botão.
> Selecione e anexe o calcador desejado.
> Coloque o tecido sob o calcador e baixe o calcador.
> Pressione o pedal de motor com cuidado e comece a costurar. Guie o tecido ligeiramente.
> Verificar o equilíbrio enquanto costura e ajuste se necessário.
> Verifique a amostra e faça novas alterações, se necessário.

9.7 Determinar o comprimento da casa com o calcador de caseado No. 3

Com o calcador de caseado No. 3, o comprimento do caseado deve ser determinado através da função de
contador de pontos. A função do contador de ponto é adequada para todos os tipos de casas. O lado
esquerdo caseado é costurado para a frente, o lado direito é costurado no sentido inverso. Se forem feitas
alterações do equilíbrio, a função de contador de ponto tem que ser salvos para cada casa de botão
separadamente.

Pré-requisito:

• O calcador de casas de botão No. 3 é colocado.
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> Toque no ícone «Casas de botão».
> Selecione a casa de botão.

> Toque no ícone «i»-Dialog.

REC
 123

> Toque no ícone «Programar o comprimento com o contador de pontos».
> Costure o comprimento desejado.
> Pare a máquina.

> Pressione o botão «Retrocesso rápido» para que a máquina cosa o mosquetado inferior e a segunda
coluna em retrocesso.

> Pare a máquina à altura do primeiro ponto.
> Pressione o botão «Retrocesso rápido » novamente para que a máquina cosa a barra superior da casa e o

ponto de segurança.
– O comprimento da casa para botão permanece salvo e todas as casas subsequênte é costurado

identicamente até que a máquina seja desligada.

9.8 Determinar o comprimento da casa com o calcador de casas com
deslizante No. 3A

O botão pode ser centrado no circulo amarelo no ecrã. Por meio dos«Botões multifuncionais» o circulo
amarelo pode ser alargado ou diminuido para determinar o diâmetro do botão.

Adicionalmente ao diâmetro do botão, 2mm são adicionados automaticamente para o comprimento da
casa. Se o diâmetro do botão está a 14 milímetros, o comprimento da casa é calculado 16mm.

Pré-requisito:

• O calcador de casas de botão com deslizante No. 3A (acessório opcional) é colocado.

> Toque no icone «Casas de botão».
> Selecione a casa de botão.

> Toque no icone «i»-Dialog.

16.0 > Toque no ícone «Ajuste o comprimento da casa».
> Rode o «Botão multifuncional superior» ou o«Botão multifuncional inferior» para ajustar o comprimento

da casa.

9.9 Coser uma casa manual em 7 passos com o calcador de casas No. 3

O comprimento da casa é determinado manualmente quando começa a coser. Cosqueado, olhal e pontos de
segurança são pré programados Os passos individuais podem ser selecionado deslizando o icone da seta ou
tocando no botão «Retrocesso rápido».

Pré-requisito:

• O calcador de casas de botão No. 3 é colocado.

> Toque no icone «Casas de botão».
> Selecione a casa de botão No. 51.
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> Toque no ícone «i»-Dialog.

 man

> Toque no ícone «Ajustar o comprimento manualmente».
– Passo 1 no visor é ativado para o início do caseado.

> Cosa o comprimento de casa.
– Assim que a costura começe, o passo 2 é activado.

> Pare a máquina ao comprimento de desejado de olhal ou de masqueado de fim de comprimento.
> Toque no ícone «Andar para baixo» para que o passo 3 apareça.

– A máquina costura pontos retos sem retrocesso.

> Pare na altura do primeiro ponto no início da casa para botão.
> Toque no ícone «Andar para baixo» para que o passo 4 apareça.

– A máquina de costura os remates superiores e pára automaticamente.

> Toque no ícone «Andar para baixo» para que o passo 5 apareça.
– A máquina cose a segunda parede.

> Pare a máquina à altura da primeira parede.
> Toque no ícone «Andar para baixo» para que o passo 6 apareça.

– A máquina costura o remate do fundo e pára automaticamente.

> Toque no ícone «Andar para baixo» para que o passo 7 apareça.

– A máquina assegura e pára automaticamente.

9.10 Coser uma casa manual em 5 passos com o calcador de casas No. 3

O tamanho das paredes são determinadas manualmente enquanto cose. Mosca, olhal e pontos de segurança
são pre-programados. Os passos individuais podem ser selecionado deslizando o icone da seta ou tocando
no botão «Retrocesso rápido».

Pré-requisito:

• O calcador de casas No. 3 é colocado.

> Toque no ícone «Casas de botão».
> Selecione o caseado No. 54.

> Toque no ícone«i»-Dialog.

 man

> Toque no ícone «Ajustar o comprimento manualmente».
– Passo 1 no visor é ativado para o início do caseado.

> Costure o comprimento de casa desejado.
– Passo 2 é activado.
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> Pare de costurar no comprimento desejado de parede ou de marca.
> Toque no ícone «Andar para baixo» para que o passo 3 apareça.
> A máquina costura o olho ou o buraco e pára automaticamente.
> Toque no ícone «Andar para baixo» para que o passo 4 apareça.

– A máquina cose a segunda parede em retrocesso.

> Pare a máquina na altura do primeiro ponto do inicio da casa.
> Toque no ícone «Andar para baixo» para que o passo 4 apareça.

– A máquina costura os remates superiores e remata automaticamente.

9.11 Coser casas de botão automáticas com o calcador de casas com
deslizante No. 3A
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ATENÇÃO! Dependendo do mercado o calcador de casas com deslizante No. 3A é incluido na
entrega na máquina. Quando o calcador de casas com deslizante No. 3A não está incluido como
acessório, pode ser adquirido como acessório opcional nas lojas especializadas BERNINA.

Quando o calcador de casas com deslizante No. 3A é utilizado, o comprimento da casa é automáticamente
medido pela lente do calcador. A casa irá ser duplicada exactamente e a máquina muda para o próximo
passo automáticamente quando o comprimento máximo é alcançado. O calcador de casas com deslizante
No. 3A é perfeito para casas com 4 – 31 mm, Dependendo do tipo de casa. O deslizante da calcador deve
estar completamente plano no tecido para que o comprimento seja medido na perfeição. Casas
programadas são do mesmo tamanho e da mesma perfeição.

Pré-requisito:

• O calcador de casas com deslizante No. 3A é colocado.

> Toque no ícone «Casas de botão».
> Selecione a casa de botão No. 51 – 54, No. 56, 59 ou 63.
> Costure o comprimento desejado.

> Pressione o botão «Retrocesso rápido» para programar o comprimento.

> Pressione o botão «Start/Stop» ou pressione o pedal de motor.
– A máquina automaticamente termina a casa de botão. Todas as casas de botão subsequêntes são

costuradas com o mesmo comprimento.

9.12 Abrir as casas de botão com o abre casas
> Coloque um alfinete em cada uma das pontas para prevenir um eventual corte dos remates.
> Corte a casa de botão de ambos os lados para o meio.
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9.13 Cortar a casa de botão com o cortador (acessório opcional)
> Coloque o tecido em uma peça de madeira adequada.

> Posicione o cortador no centro da casa de botão.
> Pressione o cortador com a mão.

9.14 Pregar botões

Com o programa de pregar botões, podem ser costurados botões com 2 ou 4 furos. Para reforçar a
estabilidade o programa pode ser usado duas vezes. Quando for costurar um botão com 4 furos, os furos da
frente devem ser feitos em primeiro.

Botões colocados para fins decorativos só são costurados sem um suporte de linha. A altura do suporte é a
distância entre o botão e o tecido. Ao utilizar o calcador No. 18 (acessório opcional), a altura da haste pode
ser ajustada com o parafuso.

Com o programa de pregar botões, o primeiro ponto de alinhavo é sempre costurado no orifício à esquerda
do botão.

Pré-requisito:

• O calcador de cerzir No. 9 (acessório opcional) ou o calcador pregar botões No. 18 (acessório opcional) é
colocado.

> Toque no ícone «Casa de botão».
> Baixe o arrastador.
> Selecione o programa pregar botões No. 60.
> Coloque o botão sobre o projeto de costura.
> Gire o volante para ajustar a distância entre os furos.
> Segure os fios quando começar a coser e, se necessário, altere a largura do ponto.

– A máquina costura o programa de pregar botões e pára automaticamente.

> Puxe ambas as linhas de bobine até as extremidades das linhas superiores serem visíveis do lado avesso.
> Faça um nó nas pontas manualmente.
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9.15 Costurando ilhóses

Para aumentar a estabilidade costure o ilhós duas vezes.

Pré-requisito:

• O calcador de ponto reverso No. 1 ou o calacdor de borda aberto No. 20 é colocado.

> Toque no ícone«Casas de botão».
> Selecione o programa de ilhós No. 61 ou No. 62.
> Rode o «Botão multifuncional superior» ou o «Botão multifuncional inferior» para alterar o tamanho do

olhal.
> Costure o programa ilhós.

– A máquina pára automaticamente no final do programa de ilhós.

> Use um furador, um alicate ou um furador para abrir o ilhós.
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10 Quilting

10.1 Visão Geral Pontos de quilt

Padrões de
pontos

Número do
ponto

Nome Descrição

1301 Quilting, Programa de
alinhavo

Para rematar no início e no final da costura
com pontos curtos para a frente.

1302 Ponto de Quilt Reto Ponto reto com comprimento do ponto de 3
mm.

1303 Ponto Piecing /Ponto
Reto

Ponto reto com comprimento do ponto de 2
mm.

1304 Ponto de Quilt
Handhook 1304 – 1308

Imitação de handlook ponto de colcha com
monofilamentos.

1309 Blanket stitch 1309,
1310, 1313, 1314

Para appliqué e costurar em fitas.

1311 Decorative Quilt stitch Imitação de handlook ponto de colcha com
monofilamentos.

10.2 Quilting, Programa de alinhavo

Pré-requisito:

• O calcador de ponto reverso No. 1 é colocado.

> Toque no ícone «Pontos Quilt».
> Selecione o ponto Quilt padrão No. 1301.
> Pressione o pedal de motor.

– A máquina costura 6 pontos para a frente automaticamente quando a costura é iniciada.

> Faça a costura no comprimento desejado.
> Pressione o botão «Retrocesso rápido».

– A máquina a costura 6 pontos para a frente automaticamente e pára automaticamente no final do
programa de proteção.
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10.3 Costurar pontos de quilt handlook

Os pontos de quilt Handlook são adequados para todos os tecidos e todos os projectos que devam parecer
cosidos à mão. É recomendado que use uma linha de monofilamento como linha superior e uma linha de
bordar na bobine. A velocidade de costura deve ser moderada para prevenir que o monofilamento quebre.
Se necessário, a tensão da linha superior e o balanço podem ser ajustados para o projecto e para o ponto
desejado.

Pré-requisito:

• O calcador de ponto reverso No. 1 é colocado.

> Toque no ícone «Pontos Quilt».
> Selecione o ponto de quilt handlook No. 1304 ou 1305, 1306, 1307 ou 1308.
> Se necessário, ajuste a tensão da linha superior e o balanço para o projeto de costura e o ponto de quilt

desejado.
> Pressione o pedal de motor ou o botão «Start/Stop» para começar a coser.

10.4 Orientar o trabalho de Quilt livremente

Luvas de quilt com impressões em borracha (acessório opcional) ajudará quando guia o tecido.
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É recomendável usar a mesa extensivel e o sistema de mãos livres. Com Quilting de movimento livre, é mais
vantajoso acolchoar do centro para o exterior e para orientar o tecido alise, movimentos circulares para
formar o desenho de sua escolha. O quilt de movimento livre e cerzir baseiam-se nos mesmos princípios de
movimento livre.

Com quilt pontilhado, toda a superfícies do tecido é preenchida com pontos de quilt. As única linhas de
costura são arredondadas e nunca cruzam um com o outro.

Pré-requisito:

• A camada superior, a manta e o revestimento são fixados ou alinhavados todos juntos.
• O arrastador é baixado.
• O calcador de cerzir No. 9 (acessório opcional) é colocado.

> Toque no ícone «Pontos práticos».
– O ponto reto No. 1 é selecionado automáticamente.

> Ajuste a tensão da linha superior e o balanço para o projeto de costura, se necessário.
> Pressione o pedal de motor ou o botão Start/Stop para começar a coser.
> Coloque ambas as mãos perto do calcador como um bastidor, para conseguir guiar o tecido.
> Se a linha estiver corrida em cima do tecido, abrande o movimento.
> Se houver nós no lado avesso do tecido, movimente o tecido mais rapidamente.
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11 Anexo

11.1 Manutenção e limpeza

Limpando o visor

> Limpe o ecrã quando desliga a máquina com uma manta suave de microfibra.

Limpe os dentes de arrastador

Remova os restos de linha sob a chapa de agulha regularmente.

 CUIDADO Componentes electrónicos

Risco de ferimento junto da agulha e lançadeira.
> Desligue a máquina e desconecte do cabo de energia.

> Retire a agulha e o calcador.
> Aperte o botão «arrastador para cima/para baixo» para baixar os dentes de transporte.

> Remova a chapa de agulha.
> Limpe o arrastador com a escova.

Limpar a lançadeira

 CUIDADO Componentes electrónicos

Risco de ferimento junto da agulha e lançadeira.
> Desligue a máquina e desconecte do cabo de energia.

> Abra a tampa da bobine.
> Remova a caixa de bobine.
> Pressione a alavanca para a esquerda.

> Baixe a cinta de aperto junto com o aro de caril preto.
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> Remova a lançadeira.

> Limpar a lançadeira com um pincel; Não utilize objectos pontiagudos.
> Segure a lançadeira no pin do centro com dois dedos.
> Guie lançadeira, borda inferior à frente, angular de cima para baixo por trás da capa do aro de caril.
> Posicione a lançadeira com os pois pontos a coincidirem com os do interior, a marca a cor no guia deve

ser visivel pelo buraco da lançadeira.
> Insira a lançadeira.

– O gancho é magnético e, portanto, prende na posição correta.

> Feche a tampa de corrida do gancho e o suporte de fixação até encaixar o suporte de lançamento.
> Como verificação, rode o volante.
> Insira a caixa de bobine.

Lubrificar a lançadeira

 CUIDADO Componentes electrónicos

Risco de ferimento junto da agulha e lançadeira.
> Desligue a máquina e desconecte do cabo de energia.

ATENÇÃO Lubrificar o gancho (lançadeira)

Demasiado óleo pode poluir o tecido e a linha.
> Borde sempre um tecido de teste.

> Remova a caixa e bobine.
> Pressione a alavanca para a esquerda.

> Deite os ganchos de apoio e o aro que caril preto.
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> Retire a lançadeira.

> Coloque uma gota de óleo BERNINA por baixo o guia da lançadeira.

> Coloque uma gota de óleo em cada um dos dois depósitos de feltro e certifique-se que a marca vermelha
na superficie da lançadeira fica livre de óleo.

> Segure a lançadeira no pino central com as duas mãos.
> Guie a lançadeira, primeiro por baixo, em angulo por detrás do aro de caril.
> Posicione a lançadeira com os dois pontos a encontrarem-se na abertura da lançadeira, a marca a cor no

driver deverá ser visivel pelo buraco da lançadeira.
> Insira a lançadeira.

– A lançadeira é magnética e por isso o aro é colocado de forma correcta.

> Feche o aro de caril e os ganchos de aperto até o suporte de abertura encaixar.
> Como verificação, rode o volante.
> Insira a caixa de bobine.
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11.2 Solução de problemas

Falha Causa Reparo

Formação defeituosa do ponto Linha superior muito apertada ou
muito solta.

> Ajuste a tensão da linha superior.

Agulha é torta ou romba. > Substituir a agulha, certifique-se de que uma nova
agulha de qualidade BERNINA é usada.

Agulha de fraca qualidade. > Use uma agulha nova BERNINA.

Linha de fraca qualidade. > Use linha de qualidade.

Combinação de linha/agulha
incorreta.

> Combine a agulha com o tamanho da linha.

Enfiamento incorrecto. > Passe a linha novamente.

O tecido foi puxado. > Alimente o tecido uniformemente.

Formação defeituosa do ponto Uso da caixa de bobine
incorrecta.

> Use a caixa de bobine fornecida com um triangulo.

Pontos soltos Agulha incorreta. > Use o sistema de agulha 130/705H.

Agulha torta ou romba. > Substitua a agulha.

Agulha de fraca qualidade. > Use uma agulha nova BERNINA.

Agulha inserida incorrectamente. > Insira a agulha com a parte facetada para trás o máximo
para cima no suporte de agulha e aperte com uma
chave de parafusos.

Ponta da agulha incorreta. > Coincidir a ponta da agulha para a textura do material.

Pontos defeituosos Restos de fio entre os discos de
tensão do fio.

> Dobre um pedaço de material fino e deslize a borda
dobrada (não as bordas cruas) entre os discos de tensão
do fio.

Enfiamento incorrecto. > Passe a linha novamente.

Fios remanescentes abaixo da
caixa de bobine.

> Remova os restos do segmento sob a primavera.
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Falha Causa Reparo

Linha superior se rompe Combinação de linha/agulha
incorreta.

> Combine a agulha com o numero da linha.

A linha superior está muito
apertada.

> Reduza a tensão da linha superior.

Enfiamento incorrecto. > Passe a linha novamente.

Linha de fraca qualidade. > Use linha de qualidade.

A placa de ponto ou a ponta do
gancho está danificada.

> Contacte o revendedor especializado BERNINA mais
perto de si para reparar o estrago.

> Substitua a chapa de agulha.

A linha está presa na área do
estica-fio.

1

> Deslize o painel (1) para a esquerda, e remova-o.
> Remova os restos do segmento.
> Insira os 4 ganchos na cabeça da máquina nos ganchos

do painel e deslize o painel para a direita.

Linha inferior quebra A bobine está danificada. > Substitua a bobine.

O ponto orifício da chapa da
agulha está danificado.

> Contacte o revendedor especializado BERNINA mais
perto de si para reparar o estrago.

> Substitua a chapa de agulha.

Agulha está torta ou romba. > Substitua a agulha.

Agulha quebra A agulha está colocada
incorrectamente.

> Insira a agulha com a parte facetada para trás o máximo
para cima no suporte de agulha e aperte com uma
chave de parafusos.

O tecido foi puxado. > Alimente o tecido uniformemente.

Tecido grosso tem sido
empurrado.

> Use o calcador apropriado, ex. No. 8 Jeans para tecidos
grossos.

> Use a ferramenta de compensação quando for costurar
sobre uma costura grossa de altura.

Fio com nó. > Use linha de qualidade.

Largura do Ponto não
ajustavel

A selecção de agulha e a chapa
de agulha não podem ser usadas
em combinação.

> Substitua a agulha.
> Substitua a chapa de agulha.
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Falha Causa Reparo

Velocidade demasiado lenta Temperatura desfavorável. > Coloque a máquina numa sala quente uma hora antes
de usar.

Configurações no programa de
configuração.

> Ajuste a velocidade de costura no programa de
instalação.

> Ajuste o controlador de velocidade.

A máquina não inicía Temperatura desfavorável. > Coloque a máquina numa sala quente uma hora antes
de usar.

> Ajuste a velocidade de costura no programa de
instalação.

A máquina está danificada. > Entrar em contato com o revendedor especializado de
BERNINA.

Erro durante a atualização de
software

Dispositivo USB não é
reconhecido.

> Use uma pen USB BERNINA.

O processo de atualização está
bloqueado e a ampulheta no
visor está inativa.

> Remova o stick USB.
> Desligue a máquina.
> Ligue a máquina.
> Siga as instruções no ecrã.

Data de atualização do software
não pode ser encontrada.

> Descompacte as atualização de dados.
> Salve os dados de atualização de software diretamente

no suporte da informação e não numa pasta na pen
USB.
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11.3 Mensagens de erro

Mensagem no display Causa Reparo

Número do ponto desconhecido. > Verifique a entrada e digite o novo número.

Seleção do ponto padrão não é
possível no modo de
combinação.

> Combine outros pontos.

O arrastador não foi baixado. > Pressione o botão «arrastador para cima/baixo» para
baixar os dentes do arrastador.

A selecção de agulha e de chapa
de agulha não pode ser usada
em combinação.

> Substitua a agulha.
> Substitua a chapa de agulha.

A agulha não está na
extremidade superior.

> Ajuste a posição da agulha através do volante.

O motor principal está
bloqueado.

> Rode o volante no sentido dos ponteiros do relógio até
a agulha parar na posição mais alta.

> Retire a chapa de agulha.
> Remova os restos do segmento.
> Limpe a lançandeira.
> Remova o gancho e certifique-se de que não existem

pedaços de pontas de agulha quebradas na parte de
trás do gancho magnético.

Muito menos capacidade livre na
pen USB BERNINA (acessório
opcional).

Não é suficiente a capacidade
livre na pen USB BERNINA
(acessório opcional).

> Certifique-se de que a pen USB BERNINA (acessório
opcional) é usada.

> Excluir dados da pen USB BERNINA (acessório opcional).

Nenhum dado pessoal na pen
USB BERNINA (acessório
opcional).

Nenhum dado pessoal para
recuperação, disponível na pen
USB BERNINA (acessório
opcional).

> Certifique-se que os ficheiros e configurações foram
salvos na pen USB BERNINA (Acessório opcional).
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Mensagem no display Causa Reparo

Falha na recuperação de dados
pessoais.

A atualização de software foi
bem sucedida, mas os dados
pessoais não podem ser
recuperados.

> Certifique-se que os ficheiros e configurações foram
salvos na pen USB BERNINA (Acessório opcional).

> Transferir dados salvos para a máquina.

Nenhuma pen USB BERNINA foi
inserida. Certifique-se que
durante a atualização automática
a pen USB BERNINA continua
inserida.

A pen BERNINA USB (acessório
opcional) não está inserido.

> Use uma pen de BERNINA USB (acessório opcional)
fornecendo capacidade livre suficiente.

A atualização do software falhou. A versão mais recente do
software não pode ser
encontrada na pen USB.

> Certifique-se de que os dados para a atualização de
software foi descompactados.

> Verifique se os dados para a atualização de software são
salvos diretamente no suporte da informação e não em
um arquivo na pen USB.

> Atualizar o software.

A máquina precisa de limpeza/
lubrificação.

> Limpe a máquina.
> Lubrifique a lançadeira.

Informação importante ao lubrificar: Demasiado óleo
pode sujar o tecido e a linha.

> Depois de lubrificar, borde num tecido de teste.

É tempo para a manutenção
regular. Por favor, contacte um
revendedor BERNINA
especializado para marcar uma
consulta.

A máquina precisa de
manutenção. A mensagem é
exibida após o intervalo de
manutenção programada ter
expirado.

Informação importante: Ter a
sua máquina limpa e no
funcionamento correcto no
tempo apropriado, assegura um
bom funcionamento e mais ano
de vida. As falhas ao não o fazer
pode afectar o prazo de vida e o
limite de garantia. O valor do
serviço é regulado a nivel
nacional – consulte o seu
revendedor ou loja de serviço
para mais detalhes.

> Entrar em contato com o revendedor especializado de
BERNINA.

> Excluir a mensagem temporariamente ao tocar no ícone
«ESC».

Tendo desmarcado a mensagem três vezes, aparece a
mensagem tão recentemente como o próximo intervalo de
manutenção foi concluído.
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11.4 Armazenamento e eliminação

Armazenar a máquina

É recomendado guardar a máquina na caixa de origem. Se a máquina for guardada em um local frio coloque
num local quente uma hora antes de usar.

> Desligue a máquina e desconecte do sistema de fornecimento de energia.
> Não guarde a máquina ao ar livre.
> Proteger a máquina contra influencias climáticas.

Dispor da máquina

BERNINA internacional AG está empenhada na protecção do ambiente. Nós nos esforçamos para minimizar
o impacto ambiental dos nossos produtos, melhorando continuamente o design de produto e nossa
tecnologia de fabricação.

Quando a máquina não vai ser mais usada, descarte este produto de forma ambientalmente responsável, de
acordo com a directiva nacional. Não deite fora este produto com o lixo doméstico. Quando caso de dúvida,
traga a máquina para o revendedor especializado de BERNINA.

> Limpar a máquina.
> Classificar os componentes pelos seus materiais e elimine-os de acordo com as leis e regulamentações

locais.
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11.5 Dados técnicos

Termo Valor Unidade de medida

Máximo de grossura de tecido 10.5 (0,41) mm (polegadas)

Luz de costura 8 LED

Velocidade máxima 900 spm/rpm

Dimensões sem os suporte de linha 465/330/200 (18.30/12.99/7.87) mm (polegadas)

Peso 10.0 kg

Consumo de energia 90 Watt

Tensão de entrada 100-240 Voltagem

Classe de proteção (Engenharia Elétrica) II

Data de produção: Pode ser visto na placa de tipo por
baixo de «Código».
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12 Visão geral dos pontos

12.1 Visão Geral Padrão de Pontos

Pontos utilitários

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23

24 25 26 29 30 32 33

Casas de botão

51 52 53 54 56 59 63 60 61 62

Pontos decorativos

Pontos naturais

101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118 119 122 123 124 125

136 137

Pontos de cruz

301 302 303 304 305 306 307 308 309 311 312
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Pontos satin/cheio

401 402 405 406 407 408 409 410 412 413 414

415 416 417 425 426 429 465 466

Pontos ornamentais

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611

612 613 614 615 616 651 652 653 654 655 656

657

Pontos tradicionais

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711

712 713 714 715 716 717 721 722 723 724 725

726 727 729 730 731 732 741 742 743

Children stitches

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911
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912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

924 935 948 950 954 961

Pontos de Quilt

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311

1313 1314



Índice

116

Índice

A
Aceder ao tutorial  54

Acessórios fornecidos  19

Actualizar o firmware da máquina  52

Agulha, linha, tecido  24

Ajustar  46

Ajustar a posição do calcador com a joalheira  33

Ajustar a tensão da linha superior  46

Ajustar o brilho do visor  48

Alfabetos  86

Alterar a chapa de agulha  37

Armazenar a máquina  111

Ativar os sinais de áudio  47

B
Bem-vindo ao mundo da BERNINA  13

C
Calibrar o calcador de casas No. 3A  51

Casas de Botão  88

Colocando o trava cones  31

Combi mode  58

Combinação de linha/agulha  27

Conectando o pedal de motor  28

Cordão  92

Costurar com agulha dupla  41

Costurar com agulha tripla  42

Costure uma amostra de teste  93

D
Dados técnicos  112

Dispor da máquina  111

E
Encher a caixa de bobine  43

Enfiar a linha superior  38

Explicação de sinais  14

G
Guardar dados do serviço  50

I
Instruções de Segurança  10

Introdução  13

L
Ligar para a ajuda  54

Ligar para o Consultor Criativo  54

Limpando o arrastador  103

Limpeza do gancho  103

Lubrificar a lançadeira  104

M
Manutenção e limpeza  103

Mensagens de erro  110

Mudando de agulha  35

Mudando o calcador  34

Mudar a sola do calcador  33

N
Nervuras  84

P
Paragem da agulha em cima/baixo (permanente)  37

Pontos decorativos  82

Pontos práticos  66

Prendendo o FHS do elevador de joelho  28

Q
Quilting  100

R
Registar detalhes do vendedor  49

Regurar a velocidade  55

S
Seleção do idioma  48

Selecionando um padrão do ponto  55

Selecionar configurações pessoais  46

Solução de problemas  108

U
Usar a rede  31



Índice

117

Using eco mode  54

V
Verificar a versão do firmware  48

Visão geral dos pontos  113

Voltar aos ajuste básicos  50




	 Estimado cliente BERNINA
	 Aviso de edição
	 Projeto gráfico
	 Texto, Configuração e Layout
	 Photos
	 Peça número
	 Direitos autorais

	 Índice
	 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
	 PERIGO!
	 AVISO
	 Produtos com serviço de isolamento duplo

	 Mantenha o manual de instruções seguro
	 Uso adequado

	1 My BERNINA
	1.1 Introdução
	1.2 Bem-vindo ao mundo da BERNINA
	1.3 Explicação de sinais
	1.4 Visão geral da máquina
	1.4.1 Controlos de visão frontal
	1.4.2 Visão Frontal
	1.4.3 Visão lateral
	1.4.4 Visão traseira

	1.5 Acessórios fornecidos
	1.5.1 Visão geral dos acessórios da máquina
	1.5.2 Uso do cabo de energia (somente USA/Canada)
	1.5.3 Visão geral dos calcadores

	1.6 Visão do interface de usuário
	1.6.1 Visão geral/Informação visual
	1.6.2 Visão geral de funções e informações
	1.6.3 Visão Geral do Modo de costura
	1.6.4 Vista geral dos ícones

	1.7 Agulha, linha, tecido
	1.7.1 Visão geral das agulhas
	1.7.2 Exemplo de descrição de agulha
	1.7.3 Seleção da linha
	1.7.4 Combinação de linha/agulha


	2 Preparação de costura
	2.1 Conexão e ligar
	2.1.1 Conectando o pedal de motor
	2.1.2 Ligar a máquina
	2.1.3 Ligando o elevador de joelho do sistema de mãos livres
	2.1.4 Encaixe a caneta de toque (acessório opcional)
	2.1.5 Ligar a máquina

	2.2 Pedal de motor
	2.2.1 Regular a velocidade pelo pedal de motor

	2.3 Suporte de cones retrátil
	2.3.1 Suporte de cones retrátil
	2.3.1.1 Levante o suporte
	2.3.1.2 Inserir a almofada de espuma e o cone de linha

	2.3.2 Suporte de cones horizontal
	2.3.2.1 Coloque a esponja, o carrinho da linha e o trava cones
	2.3.2.2 Usando uma rede para cones


	2.4 Braço livre
	2.5 Dentes do arrastador
	2.5.1 Ajustar o transportador
	2.5.2 Ajustando o arrastador

	2.6 Mesa deslizante
	2.6.1 Usar a mesa deslizante

	2.7 Calcador
	2.7.1 Ajustar a posição do calcador com a joalheira do sistema de mãos livres (Acessório opcional)
	2.7.2 Mudar a sola do calcador
	2.7.3 Trocar o calcador
	2.7.4 Ter um painel de calcadores no programa de utilizador
	2.7.5 Ajustar a pressão do calcador

	2.8 Agulha e chapa de agulha
	2.8.1 Mudando a agulha
	2.8.2 Selecionar a agulha no ecrã
	2.8.3 Selecionar o tipo de agulha e o tamanho de agulha
	2.8.4 Ajuste da posição da agulha cima/baixo
	2.8.5 Ajustando a posição da agulha esquerda/direita
	2.8.6 Parada da agulha para cima/baixo (permanente)
	2.8.7 Mudar a chapa de agulha
	2.8.8 Selecione a chapa de agulha no ecrã

	2.9 Passagem da linha
	2.9.1 Passando a linha superior
	2.9.2 Passando a linha em agulha dupla
	2.9.3 Passando a linha em agulha tripla
	2.9.4 Enrolamento da linha de bobine
	2.9.5 Encher a caixa de bobine
	2.9.6 Instrução de como enfiar a linha da bobine


	3 Configurações
	3.1 Ajustes de costura 
	3.1.1 Ajustar a tensão da linha superior
	3.1.2 Ajustar a velocidade máxima da costura

	3.2 Selecionar configurações pessoais
	3.3 Ativando os sinais de áudio
	3.4 Configurações da máquina
	3.4.1 Seleção do idioma
	3.4.2 Ajustar o brilho do visor
	3.4.3 Verificar a versão do firmware
	3.4.4 Rever o número total de pontos
	3.4.5 Registrar detalhes do revendedor
	3.4.6 Guardar dados do serviço
	3.4.7 Voltar para as definições base
	3.4.8 Apagar dados de usuário
	3.4.9 Calibrar o calcador de casas No. 3A
	3.4.10 Actualizar o firmware da máquina
	3.4.11 Recuperando dados guardados
	3.4.12 Lubrificar a máquina


	4 Configurações do sistema
	4.1 Aceder ao tutorial
	4.2 Ligar para o consultor criativo
	4.3 Usar o modo eco
	4.4 Ligar para a ajuda
	4.5 Cancele qualquer alteração com o «clr»

	5 Costura Criativa
	5.1 Visão Geral do Modo de costura
	5.1.1 Selecionando um padrão do ponto

	5.2 Regurar a velocidade
	5.3 Ajuste a tensão da linha superior
	5.4 Edição de padrões de ponto
	5.4.1 Alterar a largura do ponto
	5.4.2 Alterar o comprimento do ponto
	5.4.3 Corrigir o equilíbrio
	5.4.4 Programar padrão de repetição
	5.4.5 Imagem de espelho de ponto padrões
	5.4.6 Retrocesso rápido
	5.4.7 Retrocesso rápido permanente

	5.5 Combinar padrão de pontos
	5.5.1 Visão geral modo de combinação
	5.5.2 Criar combinação de pontos
	5.5.3 Salvar uma combinação de padrão de ponto
	5.5.4 Uma combinação de padrão de ponto de carregamento
	5.5.5 Substituir uma combinação de padrão de ponto
	5.5.6 Eliminar uma combinação de padrão de ponto
	5.5.7 Edição de um padrão de ponto único
	5.5.8 Eliminar um padrão de ponto único
	5.5.9 Adicionar um padrão de ponto único
	5.5.10 Espelhando um ponto padrão combinação
	5.5.11 Remate numa combinação de padrão de ponto
	5.5.12 Programar padrão de repetição

	5.6 Administrar os padrões de ponto
	5.6.1 Guardando os padrões de costura na memória pessoal
	5.6.2 Substituindo o ponto padrões da memória pessoal
	5.6.3 Padrões de ponto de carregamento da memória pessoal
	5.6.4 Apagar padrões de costura da memória pessoal

	5.7 Remate
	5.7.1 Remate uma costura com o botão «Segurança»

	5.8 Compensação de altura para camadas desniveladas
	5.9 Costurar cantos

	6 Pontos utilitários
	6.1 Visão Geral Pontos Utilitários
	6.2 Costura de ponto reto
	6.3 Segurando com o programa de remate automático
	6.4 Coser um fecho
	6.5 Coser ambos os lados do fecho de baixo para cima
	6.6 Costurando ponto reto triplo
	6.7 Costura ziguezague triplo
	6.8 Cerzido manual
	6.9 Cerzir automático
	6.10 Cerzido reforçado, automático
	6.11 Finalizar bordas
	6.12 Costura tipo overlock duplo
	6.13 Costuras estreitas no limite
	6.14 Costura larga
	6.15 Costurar bordas de bainha
	6.16 Costurar bainhas invisiveis
	6.17 Costurar bainhas visíveis
	6.18 Unir a costuras planas
	6.19 Costurar pontos de alinhavo

	7 Pontos decorativos
	7.1 Visão Geral Pontos Decorativos
	7.2 Costurar pontos cruzados
	7.3 Nervuras
	7.3.1 Nervuras
	7.3.2 Visão geral de nervuras
	7.3.3 Inserir cordão
	7.3.4 Costurar nervuras


	8 Alfabetos
	8.1 Visão Geral Alfabeto
	8.2 Criar textos

	9 Casas de botão
	9.1 Visão Geral Casas de Botão
	9.2 Usar a placa de compensação de altura
	9.3 Usar a placa de compensação
	9.4 Marcação de casas
	9.5 Cordão
	9.5.1 Usar cordão com o calcador de casa de botão No. 3
	9.5.2 Usar cordão com o calcador de casas No. 3A (acessório opcional)

	9.6 Costurar uma amostra teste
	9.7 Determinar o comprimento da casa com o calcador de caseado No. 3
	9.8 Determinar o comprimento da casa com o calcador de casas com deslizante No. 3A
	9.9 Coser uma casa manual em 7 passos com o calcador de casas No. 3
	9.10 Coser uma casa manual em 5 passos com o calcador de casas No. 3
	9.11 Coser casas de botão automáticas com o calcador de casas com deslizante No. 3A
	9.12 Abrir as casas de botão com o abre casas
	9.13 Cortar a casa de botão com o cortador (acessório opcional)
	9.14 Pregar botões
	9.15 Costurando ilhóses

	10 Quilting
	10.1 Visão Geral Pontos de quilt
	10.2 Quilting, Programa de alinhavo
	10.3 Costurar pontos de quilt handlook
	10.4 Orientar o trabalho de Quilt livremente

	11 Anexo
	11.1 Manutenção e limpeza
	11.1.1 Limpando o visor
	11.1.2 Limpe os dentes de arrastador
	11.1.3 Limpar a lançadeira
	11.1.4 Lubrificar a lançadeira

	11.2 Solução de problemas
	11.3 Mensagens de erro
	11.4 Armazenamento e eliminação
	11.4.1 Armazenar a máquina
	11.4.2 Dispor da máquina

	11.5 Dados técnicos

	12 Visão geral dos pontos
	12.1 Visão Geral Padrão de Pontos
	12.1.1 Pontos utilitários
	12.1.2 Casas de botão
	12.1.3 Pontos decorativos
	12.1.3.1 Pontos naturais
	12.1.3.2 Pontos de cruz
	12.1.3.3 Pontos satin/cheio
	12.1.3.4 Pontos ornamentais
	12.1.3.5 Pontos tradicionais
	12.1.3.6 Children stitches
	12.1.3.7 Pontos de Quilt



	 Índice

