
Instructiuni utilizare Masina de Cusut portabila cu Pedala, Alimentare 

pe Baterii sau la Retea 220V- AG330A 

 

 

 

METODA DE SCHIMBARE A ATEI CU BOBINA 

 

Daca ata de pe bobina a masinii sau kitul cu accesorii s-a terminat, sau trebuie schimbata 

culoarea atei in functie de imbracaminte, schimbarea se face astfel: 

1. Ata pe suportul metalic este ascunsa in roata de mana din spatele masinii. Puteti 

apasa usor pe suportul de metal cu degetele dvs. si rotindu-l in sensul invers al acelor 

de ceasornic, suportul va iesi  afara automat. 

2.  Introduceti bobina goala pe suportul metalic de rasucire si rasuciti ata pe bobina de 

4-5 ori asa cum arata in imagine 

 



 

3. Porniti aparatul si puteti rasuci ata. Nu trebuie sa se rasuceasca prea multa ata pe 

bobina, aceasta trebuie sa fie paralela cu gaurile de pe bobina. 

4. Cand rasicirea atei pe bobina este pe sfarsite, opriti masina. 

5. Taiati ata si indepartati bobina. 

6. Apasati inauntru suportul de rasucire de metal in roata de mana si invartiti in sensul 

acelor de ceasornic. 

 

Comutatorul plăcii pedalei 

 

Pedala poate fi folosita sa controleze cusatura, astfel mainile pot fi libere si fac lucrul mai 

usor. 

NOTA: Cand  cusatura s-a sfarsit, opriti masina pentru a evita pericolele. Cand folositi pedala 

de picior, aceasta poate controla viteza. 

 

Lampa 

Daca nu este suficienta lumina, puteti porni lampa masinii pentru marirea luminozitatii. 

Apasati pe butonul lampii Pornire sau Oprire (On / Off)      

 

 

Functia de taiere a atei 

Masina este echipata cu un taietor al atei dupa arata in imagine: 

 



Inlocuirea  acului 

Daca acul este indoit, rupt sau trebuie folosit din cauza materialului in care va coase, urmati 

urmatorii pasi ( ac de tip 90/14 poate fi folosit):  

1. Indepartati bacteria sau scoateti cablul de retea, pentru a evita ranirea in cazul 

atingerii intrerupatorului in mod accidentat.  

 

2. Slabiti surubul care tine acul fixat si scoateti acul afara. 

3. Introduceti acul in suportul acului. 

4. Strangeti surubul. Fiti sigur ca acul nu se misa sau este slabit. 

NOTA: Directia acului trebuie sa fie corecta si surubul trebuie strans pentru a evita 

orice accident cauzat de acul nestrans. 

 

Ajustarea cusaturii 

1. Cusatura normala asa cum arata in Figura A, cusatura in partea deasupra si cea de 

dedesupt va fi uniforma. Daca nu se vede nici o diferenta intre acestea 2, cusatura 

este normala.  

Surface thread- Cusatura de deasupra 

Cloth- Material 

Bottom thread- Cusatura de dedesupt 

 
2. Cusatura neegala asa cum arata in figura B. In aceasta situatie cusatura de dedesupt 

va fi dreapta, dar unele defecte de fir pot fi vazute. In aceasta situatie strangeti 

surubul talpei in sensul acelor de ceasuornic a talpii care apasa pe material pentru a 

mari presiunea pe material, pana cand cusaturile pe ambele parti sunt egale.  

 

 



3. Cusatura neegala asa cum arata in figura C. In aceasta situatie cusatura de deasupra 

va fi dreapta, dar unele defecte de fir pot fi vazute. In acest caz trebuie sa rotiti spre 

stanga surubul de strangere a talpii si slabiti presiunea talpii pana cand cusaturile pe 

ambele parti sunt egale.  

 

 

Inlocuirea materialului si operațiunea de coasere 

 

1. Rotiți roata de mână conform directiei aratata de sageata si ridicati acul la cea mai 

inalta pozitie; 

2. Ridicati la maxim suportul talpii care va sta pe material si acesta va sta ridicat 

automat, apoi puneti materialul sub talpa de metal si lasati-o in jos; 

3. Lasati in jos talpa pe material; 

4. Rotiti roata de mana de 2 sau3 ori in directia in care arata sageata; 

5. Porniti alimentarea cu curent si puteti incepe sa coaseti; 

6. Puteti alege viteza de coasere invartind manerul de control al vitezei; 

7. Dupa terminare, resetați comutatorul. Invartiti roata de mana in directia in care 

arata sageata si ridicati acul. Ridicati suportul cu talpa de metal de pe material si 

trageti afara materialul. Folositi taietorul de pe masina pentru a taia ata.  

 

NOTA: Daca este dificil sa trageti materialul afara, puteti invarti de roata inainte si 

inapoi si trageti incet de material.  

 

 

 

 

 

 

 


