Aparelho Guia de Barra para Galoneira

Atenção:
Desligue a máquina antes de instalar este aparelho.

1 - Preparando
Dobre o tecido na largura da barra desejada e passe com o ferro.
1

Largura da barra

2

Lado direito do tecido

2 - Instalando o Guia de Barra para Galoneira

1 Posicione o aparelho na máquina e prenda-o a tampa do looper
usando os dois parafusos.
Utilize os furos da tampa do looper para fixação dos parafusos.
Nota:
Fixe os parafusos sem apertar muito de forma que você ainda possa mover
o aparelho.
3

Parafusos

4

Furos

2 Preparando o tecido
Posicione o tecido sobre o aparelho, embaixo do calcador.
Abaixe a agulha de forma que a agulha mais a esquerda fique
bem rente a borda da barra.
Abaixe o calcador
5 Agulha esquerda

3 Deslize o aparelho e alinhe o guia de passos com a borda da barra
no tecido. Só então aperte os parafusos firmemente para fixar
o aparelho na posição correta.
6 Guia de passos
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4 Insira o guia móvel na barra empurrando a alavanca que fica
embaixo do aparelho.
Nota:
Para liberar o guia móvel a sua posição inicial aperte o botão que fica
embaixo do aparelho.

Parte de baixo do aparelho:

6

Guia de passos

7

Guia móvel

8

Alavanca

9

Botão

5 Solte os parafusos e mova o guia do tecido para a esquerda até que
toque a borda da barra.
Fixe os parafusos firmemente.
10 Guia do tecido
11 Parafusos
12 Borda da barra

6 Empurre o guia superior para a esquerda para fixar a barra com a
ponta do guia.
13 Ponta do guia

Nota:
Não é necessário soltar os parafusos do guia superior.
Costure um tecido de teste antes de costurar sua peça.
14 Parafusos do guia superior

3 - Costurando
Costure guiando a borda da barra ao longo do guia de passos com a sua
mão esquerda.

Nota:
Quando costurar uma barra em peça tubular, como camiseta, solte o guia
móvel pressionando o botão, imediatamente antes de começar a costura.
15

Posição de início da costura
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