
How to clean your machine
Neste vídeo, você vai aprender como limpar uma máquina de costura.
Há cinco partes que você precisa limpar. A saber:
- o grampo de alimentação
- o interior do prato de rosto
- a caixa de bobina
- o gancho de montagem
- e o lado de baixo da base da máquina
Primeiro, o grampo de alimentação deve ser limpo.
Para isso, destaque a agulha removendo o parafuso de fixação da agulha.
Agora, desparafuse o calcador da máquina. Deixe-o de lado.
Depois, remova os parafusos da chapa de agulha.
Tire a chapa de agulha da base da máquina.
Limpe o grampo de alimentação usando um pincel seco para ter certeza de que
não há poeira ou fiapos enrolados nele.
Depois de ter limpado completamente o grampo de alimentação, coloque a
agulha na chapa novamente.
Agora, parafuse a chapa de agulha no lugar.
Depois, recoloque o calcador de forma segura.
Agora, coloque a agulha em sua posição original.
A próxima parte que precisa ser limpa é o interior da placa frontal.
A placa frontal tem dois parafusos localizados no topo e no fundo.
Remova os dois parafusos e retire a placa.
Agora, limpe por completo o interior da máquina com um pincel limpo.
Assim que o interior estiver livre de qualquer sujeira, recoloque o prato de rosto
ao lado da máquina.
Parafuse a placa frontal de volta à máquina.

As próximas partes que precisam ser limpas estão embaixo da base da
máquina.
Para acessar essas partes, primeiro remova a fita do volante debaixo da
máquina. Agora, levante a máquina com calma.
Limpe devagar o lado de baixo do suporte da máquina.
Remova a caixa de bobina localizada no lado esquerdo da máquina.
Limpe o gancho agora que a caixa de bobina foi retirada.
Depois, limpe a caixa de bobina por completo.
Recoloque a caixa de bobina em seu local de origem.
Agora, incline a máquina de volta e coloque a fita do volante de volta.
Pronto! Você aprendeu a limpar uma máquina de costura.
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