
How to thread a machine and
insert a bobbin case
Neste vídeo você vai aprender como passar a linha em uma máquina de costura
e inserir a caixa de bobina.
Gire o volante em sua direção e levante o regulador da linha.
Levante o calcador utilizando sua alavanca.
Destrave o pino de carretel.
Pegue o carretel de linha e insira no pino no topo da máquina.
Trave o pino de carretel para evitar que a linha caia.
Nesse caso, temos uma linha rosa para ser o ponto de cima.
Puxe a linha e passe pelo furo mais alto do braço da linha guia.
Passe pelo furo mais alto.
Pegue a linha e passe pelo gancho da unidade de tensão, entre o disco de
tensão, como mostrado.
Puxe a linha para verificar se está ajustada corretamente, como demonstrado.
Em seguida, puxe a linha para cima e passe-a pelo furo do regulador.
Pegue a linha e passe-a na alça da placa frontal
Agora pegue a linha e passe-a pela barra de guia da agulha.
Corte um pequeno pedaço da linha.
Corte a linha com um cortador de linha ou tesoura.
para ser facilitar a passagem pela agulha.
Passe a linha pela agulha da esquerda para a direita.
Pegue a bobina com a linha enrolada e coloque-a dentro da caixa de bobina.
Segure um pedaço da linha que está para fora e puxe-a dentro da caixa de
bobina.
Passe-a pela mola de tensão até a abertura de saída da caixa de bobina.
Deixe 10cm de linha para fora da caixa de bobina.

Aqui, a linha amarela foi escolhida para ser o ponto de baixo.
A caixa da bobina será inserida no pino central da lançadeira, que fica embaixo
da máquina, debaixo da mesa.
Sinta o pino central da lançadeira e introduza a caixa de bobina.
Um clique confirma
Você tem de ouvir um clique!
que a caixa de bobina foi inserida corretamente.
Baixe o calcador utilizando sua alavanca.
E baixe a agulha ao girar o volante em sua direção, assim a agulha superior e a
linha superior vão descer e trazer a linha inferior para cima.
Cores contrastantes como rosa e amarelo foram escolhidas para facilitar a
compreensão.
Passe a linha para baixo do calcador e puxe para longe de você.
Você aprendeu a ajustar as linhas em sua máquina de costura.
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