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Peralatan Mesin Jahit rumah tangga Ini telah memenuhi standar IEC/EN 60335-2-28 dan UL 1594.

PETUNJUKPETUNJUKPETUNJUKPETUNJUK KESELAMATANKESELAMATANKESELAMATANKESELAMATAN PENTINGPENTINGPENTINGPENTING
Saat menggunakan peralatan listrik, tindakan keselamatan dasar harus selalu dijalankan, termasuk berikut ini:

Bacalah semua petunjuk sebelum mengoperasikan mesin jahit ini. Letakkan buku petunjuk di dekat mesin jahit dan jangan lupa sertakan buku

ini apabila mesin jahit dipindah tangankan/ diberikan ke pihak ketiga.

UntukUntukUntukUntuk mengurangimengurangimengurangimengurangi risikorisikorisikorisiko terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kejutankejutankejutankejutan listrik:listrik:listrik:listrik:

Jangan pernah meninggalkan mesin jahit tanpa pengawasan saat dalam keadaan tersambung aliran listrik. Cabut steker peralatan listrik dari

stopkontak listrik segera setelah digunakan dan sebelum dibersihkan, atau pada saat tutup mesin jahit dibuka, atau saat melakukan

pengaturan lainnya yang tertera pada buku manual.

UntukUntukUntukUntuk mengurangimengurangimengurangimengurangi risikorisikorisikorisiko terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya lukalukalukaluka bakar,bakar,bakar,bakar, kebakaran,kebakaran,kebakaran,kebakaran, kejutankejutankejutankejutan listrik,listrik,listrik,listrik, atauatauatauatau cederacederacederacedera padapadapadapada pengguna:pengguna:pengguna:pengguna:

� Jangan biarkan mesin jahit digunakan sebagai mainan. Tingkatkan kewaspadaan ketika digunakan oleh dan/atau di dekat anak-anak.

� Gunakan mesin jahit ini hanya untuk keperluan sebagaimana dijelaskan dalam pada buku petunjuk. Gunakan perangkat tambahan yang

direkomendasikan oleh produsen sesuai dengan petunjuk di buku ini.

� Jangan operasikan mesin jahit ini apabila terdapat kabel atau steker/colokan yang rusak, juga bila mesin jahit tidak berfungsi dengan

semestinya, dan jika mesin jahit pernah jatuh atau rusak, atau terjatuh ke dalam air. Bawa dan kembalikan mesin jahit kepada dealer

resmi atau pusat servis agar diperiksa, diperbaiki, atau disesuaikan baik dari segi kelistrikan maupun mekanikal.

� Jangan operasikan mesin jahit bila ada saluran udara yang tersumbat. Jaga saluran udara yang ada pada mesin jahit bebas dari

timbunan sisa kain tak terpakai, debu dan tepian kain yang menjuntai.

� Jauhkan jari dari semua bagian mesin yang bergerak. Hati-hati ketika di dekat jarum mesin jahit.

� Gunakan plat jarum yang sesuai. Penggunaan plat jarum yang salah dapat menyebabkan jarum patah.

� Jangan gunakan jarum yang bengkok.

� Jangan tarik atau dorong kain saat menjahit, karena dapat menyebabkan jarum bengkok dan kemudian patah.

� Pakailah kacamata pelindung.

� Matikan mesin jahit (tekan tombol daya ke posisi mati "O") saat melakukan penyesuaian di area jarum, seperti saat memasang benang

pada jarum, mengganti jarum, memasang benang pada palet, atau saat mengganti sepatu jahit, dan masih banyak lainnya.

� Jangan menjatuhkan/meletakkan apapun ke lubang yang ada pada mesin jahit.

� Jangan gunakan mesin jahit di luar ruangan.

� Jangan gunakan mesin jahit di area dimana produk aerosol (semprot) dan/atau ber-oksigen sedang digunakan.

� Untuk memutus sambungan kelistrikan, tekan semua tombol kontrol ke posisi mati ("O"), baru setelahnya cabut steker dari stop kontak

dinding.

� Jangan cabut steker dengan menarik kabel. Genggam stekernya, bukan kabelnya.

� Unit pedal trap digunakan untuk menjalankan mesin jahit. Jangan meletakkan benda apapun di atas pedal trap.

� Jangan gunakan mesin jahit apabila basah.

� Apabila lampu LED bermasalah atau rusak, maka harus diganti oleh petugas servis atau tenaga yang berpengalaman agar terhindar dari

cedera.

� Apabila kabel catu yang terhubung pada pedal trap rusak, maka harus diganti oleh petugas servis atau tenaga yang berpengalaman agar

terhindar dari cedera.

BAHAYABAHAYABAHAYABAHAYA
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� Mesin jahit bordir ini dilengkapi dengan isolasi ganda. Gunakan suku cadang pengganti yang serupa. Lihat panduan servis Peralatan

dengan Isolasi ganda.

SIMPANSIMPANSIMPANSIMPAN PETUNJUK-PETUNJUKPETUNJUK-PETUNJUKPETUNJUK-PETUNJUKPETUNJUK-PETUNJUK INIINIINIINI
Prosedur perawatan mesin jahit harus dilakakukan oleh tenaga ahli resmi.

UntukUntukUntukUntuk AREAAREAAREAAREA EROPAEROPAEROPAEROPA ::::

Peralatan ini dapat digunakan oleh anak-anak dengan umur 8 tahun ke atas dan para kaum difabel atau mereka yang

tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup, asalkan diawasi dan telah mendapat petunjuk penggunaan mesin

secara benar dan aman. Tak hanya itu, mereka juga harus memahami bahaya yang terdapat pada mesin jahit, sehingga

tak diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat mainan. Proses perawatan dan pembersihan mesin jahit tidak boleh

dilakukan oleh anak-anak tanpa adanya pengawasan. Tingkat kebisingan mesin jahit saat digunakan dalam kondisi

normal adalah kurang dari 70dB.

Pedal trap yang bisa digunakan adalah tipe C-9001 yang diproduksi oleh CHIEN HUNG TAIWAN Ltd.

UUUUNTUKNTUKNTUKNTUK AREAAREAAREAAREA DIDIDIDI LUARLUARLUARLUAR EROPAEROPAEROPAEROPA ::::

Peralatan ini tidak dimaksudan untuk digunakan oleh kamu difabel (termasuk juga anak-anak) atau mereka yang tidak

memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup, kecualli diawasi dan telah mendapat petunjuk penggunaan mesin secara

benar dan aman. Tak hanya itu, anak-anak harus diawasi untuk memastikan agar mesin jahit tidak digunakan sebagai

alat mainan. Tingkat kebisingan mesin jahit saat digunakan dalam kondisi normal adalah kurang dari 70dB.

Pedal trap yang bisa digunakan adalah tipe C-9001 yang diproduksi oleh CHIEN HUNG TAIWAN Ltd.

PERBAIKANPERBAIKANPERBAIKANPERBAIKAN PRODUK-PRODUKPRODUK-PRODUKPRODUK-PRODUKPRODUK-PRODUK ISOLASIISOLASIISOLASIISOLASI GANDAGANDAGANDAGANDA
Pada produk yang memilki isolasi ganda, diperlukan dua sistim isolasi bukan pentanahan (grounding). Dan oleh sebab itu

tidak memerlukan panel pentanahan. Diperlukan kehati-hatian dan pengetahuan yang memadai dari tenaga yang

berpengalaman saat memperbaiki produk dengan isolasi ganda. Suku cadang yang hendak diganti harus serupa dengan

penggantinya dan ditandai dengan tulisan "ISOLASI GANDA".

PRAKATAPRAKATAPRAKATAPRAKATA
Terima kasih telah membeli mesin jahit ini.

Mesin jahit rumah tangga ini ditujukan untuk menjahit bahan tipis hingga tebal dengan sempurna serta menghasilkan

karya jahitan desain dan huruf-huruf bordir yang sempurna. Agar mesin dapat digunakan dengan benar dan bekerja

dengan optimal, baca keseluruhan isi buku petunjuk ini sebelum mesin jahit bordir digunakan, dan setelah itu ikuti

petunjuk yang tertera pada tiap halaman agar terbiasa dengan seluk beluk performa mesin.

Agar tetap ter-update dengan fitur jahit bordir yang terkini, pihak produsen mesin ini sewaktu-waktu tanpa

pemberitahuan berhak mengubah tampilan, desain atau aksesoris mesin apabila diperlukan.
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MEMASANGMEMASANGMEMASANGMEMASANG MESINMESINMESINMESIN JAHITJAHITJAHITJAHIT
BAGIAN-BAGIANBAGIAN-BAGIANBAGIAN-BAGIANBAGIAN-BAGIAN UTAMAUTAMAUTAMAUTAMA MESINMESINMESINMESIN --------------------------------- 06
AKSESORISAKSESORISAKSESORISAKSESORIS -------------------------------------------------------------07
MEJA JAHIT TAMBAHAN -------------------------------------------- 07

CARA MEMBUKA LACI AKSESORIS ---------------------------- 09
CARA MELEPAS MEJA JAHIT TAMBAHAN ------------------- 09
LACI AKSESORIS UNIT JAHIT BORDIR ----------------------- 07

MENGGANTI SEPATU JAHIT ----------------------------------------08
MELEPAS PENGAIT SEPATU JAHIT ---------------------------08

JARUM-JARUMJARUM-JARUMJARUM-JARUMJARUM-JARUM ------------------------------------------------------- 09
MELEPAS & MEMASANG JARUM -----------------------------------09
TABEL KAIN, BENANG DAN JARUM -------------------------------09
MEMASANGMEMASANGMEMASANGMEMASANG MESINMESINMESINMESIN JAHITJAHITJAHITJAHIT ----------------------------------------- 10
SAMBUNGAN KELISTRIKAN ----------------------------------------- 10
PEDAL TRAP ----------------------------------------------------------- 10
FUNGSI-FUNGSI KONTROL MESIN -------------------------------- 11

TOMBOL JAHIT KUNCI (TACK) DENGAN LED -------------- 11
TOMBOL POSISI JARUM NAIK/TURUN DENGAN LED -----11
TOMBOL KONTROL KECEPATAN ------------------------------11
TOMBOL POTONG BENANG DENGAN LED ------------------11
TOMBOL START/STOP ------------------------------------------11
TOMBOL JAHIT MUNDUR ---------------------------------------11
TUAS SEPATU JAHIT -------------------------------------------- 11
PEMOTONG BENANG --------------------------------------------12
PENGATUR TEKANAN ------------------------------------------- 12
TUTUP MUKA ----------------------------------------------------- 12
RODA TANGAN --------------------------------------------------- 12
TUAS GIGI --------------------------------------------------------- 12
MEMASANG MESIN JAHIT DI MEJA JAHIT -------------------12

PERSIAPANPERSIAPANPERSIAPANPERSIAPAN MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT --------------------------------------------- 13
LAYAR SENTUH LCD ------------------------------------------------- 13

LAYAR HOME ------------------------------------------------------13
TOMBOL HOME --------------------------------------------------- 13

MODE MENJAHIT ----------------------------------------------------- 13
INFORMASI JAHITAN -------------------------------------------- 13

MEMILIH SEBUAH JAHITAN -----------------------------------------13
PENGATURAN POLA JAHIT ------------------------------------ 14

PENGATURAN-PENGATURAN MESIN ----------------------------- 14
TOMBOL PENGATURAN -----------------------------------------14
TEGANGAN BENANG -------------------------------------------- 14
JARUM KEMBAR -------------------------------------------------- 15
BUNYI BEEP ------------------------------------------------------- 16
KEKONTRASAN LAYAR ------------------------------------------ 16
LAYAR KALIBRASI ------------------------------------------------ 16
VERSI PERANGKAT LUNAK -------------------------------------16

MEMASANGMEMASANGMEMASANGMEMASANG BENANGBENANGBENANGBENANG PADAPADAPADAPADA MESINMESINMESINMESIN JAHITJAHITJAHITJAHIT ---------------------17
PENGATURAN PALET ------------------------------------------------ 17

MELEPAS PALET --------------------------------------------------17
MEMASANG SPUL BENANG DI TIANG SPUL ---------------- 17
MENGGULUNG PALET -------------------------------------------17
MENGGULUNG PALET SECARA TERPISAH ------------------18
MEMASANG PALET -----------------------------------------------18

MEMASANG BENANG PADA JARUM -------------------------------19
PERSIAPAN PEMASANGAN BENANG PADA MESIN ---------19
MEMASANG BENANG ATAS -------------------------------------19
MEMASUKKAN BENANG KE LUBANG JARUM ---------------20
MENARIK BENANG PALET -------------------------------------- 20

MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT
MULAIMULAIMULAIMULAI MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT ----------------------------------------------------21
MENEMPATKAN JAHITAN SEDERHANA -------------------------- 21
MULAI MENJAHIT -----------------------------------------------------22

UJUNG DAN PANGKAL JAHITAN ------------------------------22
JAHIT MUNDUR ---------------------------------------------------22
JAHIT PENGUAT --------------------------------------------------23
MENJAHIT BAGIAN SUDUT -------------------------------------23
MENJAHIT KAIN TEBAL ----------------------------------------- 23
JAHIT TUMPANG TINDIH --------------------------------------- 23
LEBAR BATAS KELIMAN -----------------------------------------23

MENJAHIT --------------------------------------------------------------24
MENJAHIT JAHITAN LURUS ---------------------------------------- 24

JAHIT LURUS ------------------------------------------------------24
JAHIT LURUS DENGAN MODE OTOMATIS -------------------24

MENJAHIT JAHITAN ZIG-ZAG --------------------------------------24
JAHIT VERTIKAL RAPAT (SATIN) ----------------------------- 24

MENJAHIT KELIM SUSUP (SUM) ----------------------------------- 25
MENJAHIT OBRAS - SEMI OBRAS ----------------------------------25

MENGGUNAKAN SEPATU JAHIT OBRAS ---------------------25
MENGGUNAKAN SEPATU JAHIT SERBAGUNA --------------26

JAHIT TAMBAL SULAM BEBAS (CRAZY PATCH) ----------------26
MENJAHIT JAHITAN ELASTIS -------------------------------------- 27
JAHIT MULTI ZIG-ZAG -----------------------------------------------27
TUSUK JELUJUR ------------------------------------------------------ 27
MENJAHIT KANCING ------------------------------------------------- 28

PALANG BENANG ------------------------------------------------ 28
MEMASANG RITZSLETING -------------------------------------------29

PASANG TENGAH ------------------------------------------------ 29
PASANG DI LIPATAN ---------------------------------------------29
MENJAHIT DI SEKELILING KEPALA RITZSLETING --------- 30

MENJAHIT QUILT ----------------------------------------------------- 30
MENGGABUNG LEMBARAN KAIN ------------------------------30
JAHIT QUILT ------------------------------------------------------ 30
JAHIT QUILT DENGAN AKSEN SULAMAN TANGAN ------- 30

SEMATAN PENGUAT DAN TAMBALAN OTOMATIS ------------- 31
MENJAHIT LUBANG KANCING ------------------------------------- 32
LUBANG KANCING PASPOAL ---------------------------------------33
MATA TALI SEPATU -------------------------------------------------35
POLA HIASAN SAMBUNG --------------------------------------------35

MENJAHIT KAIN TIPIS -------------------------------------------35
APPLIQUE -------------------------------------------------------------- 36
MENJAHIT DENGAN LENGAN BEBAS ----------------------------- 36
SEPATU JAHIT PARALEL -------------------------------------------- 36
MENJAHIT DENGAN JARUM KEMBAR -------------------------- 37

RANGKAIANRANGKAIANRANGKAIANRANGKAIAN
RANGKAIANRANGKAIANRANGKAIANRANGKAIAN ----------------------------------------------------------- 38
MENJAHIT RANGKAIAN ----------------------------------------------38

MEMILIH POLA JAHITAN ----------------------------------------38
MEMILIH JAHITAN HURUF ------------------------------------- 38
MENGGESER KURSOR ------------------------------------------- 39
MEMERIKSA POLA DAN HURUF TERTANDAI ----------------39
MENYISIPKAN POLA ATAU HURUF --------------------------- 39
MENGHAPUS POLA ATAU HURUF ---------------------------- 39
MENG-EDIT SEBUAH HURUF DARI RANGKAIAN ----------- 39
MENGUBAH-SESUAIKAN SETIAP POLA ATAU HURUF
DALAM SEBUAH RANGKAIAN ---------------------------------- 40
RANGKAIAN ------------------------------------------------------- 40
MENYIMPAN RANGKAIAN ---------------------------------------40
MENJAHIT POLA RANGKAIAN --------------------------------- 41
MODE RANGKAIAN TUNGGAL --------------------------------- 41
MENJAHIT RANGKAIAN DARI AWAL ------------------------- 41
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JAHITJAHITJAHITJAHIT BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR
PERSIAPANPERSIAPANPERSIAPANPERSIAPAN MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR ----------------------------------42
MENYAMBUNGKAN UNIT BORDIR ---------------------------------42

MELEPAS UNIT BORDIR ----------------------------------------- 42
MEMASANG SEPATU JAHIT BORDIR ------------------------------ 42
PESAN-PESAN DI LAYAR START UP -------------------------------42
LAYAR/TOMBOL HOME ----------------------------------------------43

LAYAR HOME ------------------------------------------------------43
TOMBOL HOME --------------------------------------------------- 43

PENGATURAN MESIN JAHIT BORDIR ----------------------------- 43
TOMBOL PENGATURAN -----------------------------------------43
TEGANGAN BENANG -------------------------------------------- 43
BERHENTI DAN POTONG --------------------------------------- 44

MENGGUNAKAN KAIN DAN ALAS KAIN KERAS ----------------- 44
TABEL KAIN, ALAS KAIN KERAS, JARUM DAN BENANG ------45
MEMASANG KAIN DI BINGKAI BORDIR --------------------------- 46
MEMASANG BINGKAI BORDIR KE MESIN JAHIT ---------------- 46

MELEPAS BINGKAI DARI MESIN JAHIT -----------------------46
PERANGKAT KERAS BORDIR USB --------------------------------- 47

MENGHUBUNGKAN PERANGKAT USB ----------------------- 47
BUKU DESAIN ----------------------------------------------------- 47
INFORMASI DESAIN INDIVIDUAL ------------------------------ 47
PERANGKAT LUNAK BORDIR ---------------------------------- 47
MEMPERBARUI MESIN JAHIT ---------------------------------- 47

MEMILIHMEMILIHMEMILIHMEMILIH DESAIN-DESAINDESAIN-DESAINDESAIN-DESAINDESAIN-DESAIN ------------------------------------------ 48
LAYAR HOME ---------------------------------------------------------- 48

KOLEKSI BORDIR ------------------------------------------------- 48
MEMILIH SEBUAH DESAIN -------------------------------------------48

MEMILIH SEBUAH DESAIN BAWAAN MESIN ----------------- 48
MEMILIH SEBUAH DESAIN USB -------------------------------- 48

MENG-EDIT DESAIN -------------------------------------------------- 49
LAYAR PENEMPATAN BORDIR ------------------------------------- 49
LAYAR ROTASI DAN PANTULAN BORDIR ------------------------ 49
LAYAR UKURAN BORDIR -------------------------------------------- 49
LAYAR OPSI BORDIR ------------------------------------------------- 50

OPSI DAN PEMILIHAN BINGKAI --------------------------------50
MENJIPLAK -------------------------------------------------------- 51
TUSUK JELUJUR --------------------------------------------------51
MONOKROM ------------------------------------------------------- 51

MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR SEBUAHSEBUAHSEBUAHSEBUAH DESAINDESAINDESAINDESAIN --------------------------- 52
LAYAR PROSES MENJAHIT ------------------------------------------52
MULAI MENJAHIT -----------------------------------------------------52
HURUF-HURUFHURUF-HURUFHURUF-HURUFHURUF-HURUF BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR --------------------------------------------53
MEMILIH HURUF-HURUF BORDIR --------------------------------- 53
MENG-EDIT HURUF-HURUF BORDIR ----------------------------- 53
MENJAHIT HURUF-HURUF BORDIR -------------------------------53

PERAWATANPERAWATANPERAWATANPERAWATAN
PESAN-PESANPESAN-PESANPESAN-PESANPESAN-PESAN POP-UPPOP-UPPOP-UPPOP-UP --------------------------------------------- 52

MENAIKKAN JARUM ----------------------------------------------54
MENAIKKAN SEPATU JAHIT ------------------------------------54
MENURUNKAN SEPATU JAHIT ---------------------------------54
KALIBRASI GAGAL ----------------------------------------------- 54
BENANG ATAS PUTUS -------------------------------------------54
BENANG MACET -------------------------------------------------- 54
MOTOR UTAMA KELEBIHAN BEBAN --------------------------54
JARUM KEMBAR AKTIF ------------------------------------------54
JAHITAN TIDAK BISA DIJAHIT DENGAN JARUM KEMBAR 54
LEBAR JAHITAN TERBATAS UNTUK JARUM KEMBAR ---- 54
TURUNKAN TUAS GIGI ------------------------------------------54
JAHITAN TIDAK BISA DIGABUNG ----------------------------- 54
JAHITAN TIDAK BISA DITAMBAHKAN ------------------------54
MENGHAPUS PROGRAM ---------------------------------------- 55
MENINDAS --------------------------------------------------------- 55
MELEPAS BINGKAI ----------------------------------------------- 55
MENGHUBUNGKAN PERANGKAT USB ----------------------- 55
DATA PADA PERANGKAT USB TAK TERBACA --------------55
DATA RUSAK ------------------------------------------------------ 55
BORDIR TERLALU BESAR --------------------------------------- 55
JENIS BINGKAI SALAH -------------------------------------------55
PERINTAH BERHENTI DALAM DESAIN ----------------------- 55
MEMOTONG PANGKAL BENANG ------------------------------ 55
JAHIT BORDIR SELESAI ----------------------------------------- 55

PERAWATANPERAWATANPERAWATANPERAWATAN ----------------------------------------------------------56
MEMBERSIHKAN MESIN ----------------------------------------------56

TEMPAT PALET --------------------------------------------------- 56
LINTASAN SEKOCI DAN GIGI -----------------------------------56

PETUNJUK-PETUNJUKPETUNJUK-PETUNJUKPETUNJUK-PETUNJUKPETUNJUK-PETUNJUK BERMANFAATBERMANFAATBERMANFAATBERMANFAAT -------------------------57
SPESIFIKASISPESIFIKASISPESIFIKASISPESIFIKASI TEKNISTEKNISTEKNISTEKNIS -------------------------------------------------58

BUKUBUKUBUKUBUKU DESAINDESAINDESAINDESAIN
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1. Plat Depan 6. Panel Sentuh LCD
2. Pengatur Tekanan 7. Roda Tangan
3. Tutup Bagian Atas 8. Meja Jahit Tambahan
4. Tuas Pengait Benang 9. Lampu-lampu LED

(Di dalam) 10. Tombol Tekan (10)
5. Tuas Sepatu Jahit

18. Lubang Sambungan
Perangkat USB

19. Saklar Daya
20. Sambungan Kabel Daya
21. Sambungan Pedal Trap

11. Tombol Tack dengan LED
12. Tombol Posisi Jarum

Atas/Bawah dengan LED
13. Tombol Penurun Kecepatan
14. Tombol Penambah Kecepatan
15. Tombol Potong Benang

Dengan LED
16. Tombol Start/Stop
17. Tombol Jahit Mundur

22. Pemotong Benang 29. Sepatu Jahit
23. Tuas Lubangkancing 30. Gigi
24. Penuntun Benang 31. Sekrup Klem Jarum
25. Tuas Pemasang 32. Penuntun Benang Jarum

Benang Jarum 33. Jarum
26. Tuas Pelepas Sepatu 34. Plat Jarum

Jahit 35. Tutup Palet
27. Sekrup Sepatu Jahit 36. Kunci Tutup Palet
28. Pengait Sepatu Jahit

37. Tempat Tiang Spul
Tambahan

42.
43.

Tiang Spul
Tuas Penghenti

38. Tabel Pola Penggulung Palet
39. Penuntun Benang 44. Tiang Penggulung Palet
40. Penuntun Benang 45. Pemotong Benang
41. Piringan Tekanan

Gulung Palet
Penggulung Palet

46. Pegangan 47. Lubang Sambungan
Unit Bordir

48. Tuas Gigi

---- UnitUnitUnitUnit BordirBordirBordirBordir ---- 52. Unit Pengangkut
49. Laci Aksesoris Bidang Bordir
50. Tuas Pelepas Unit

Bordir
53. Sambungan

51. Kaki Unit Bordir Pemotong Benang
(Di Bagian Bawah) Penggulung Palet
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Beberapa aksesoris disimpan di dalam laci aksesoris.
1. Kemasan Jarum
2. 5 buah Palet SINGER Class 15 (transparan)

(1 telah terpasang pada mesin)
3. Pendedel Jahitan
4. Kuas
5. Obeng
6. Jaring Benang
7. Tiang Spul Tambahan
8. Ring penjepit
9. Obeng untuk Plat Jarum

10. Tutup Spul
11. Tutup Benang Kecil
12. Perangkat Keras Bordir USB
13. Sepatu Jahit Serbaguna (A) (Terpasang pada mesin)
14. Sepatu Jahit Vertikal Rapat(Satin) (B)
15. Sepatu Obras (C)
16. Sepatu Jahit Kelim Susup/Sum (D)
17. Sepatu Jahit Ritzsleting (E)
18. Sepatu Jahit Lubang Kancing (F) dan Plat Bawah
19. Sepatu Jahit Lurus / Patchwork
20. Sepatu Jahit Kancing
21. Sepatu Jahit Aplikasi/Feston
22. Sepatu Jahit Bordir (L)
23. Sepatu Jahit Paralel
24. Sekrup Klem Jarum Panjang

(Digunakan untuk jahit gerak bebas zig-zag)
25. Tiang Untuk Jahit Tindas (Quilting)
26. Pedal Trap
27. Kabel Daya
28. Bingkai Bordir 100mm x 100mm (4" x 4")
29. Bingkai Bordir 260 mm x 150 mm (10 1/4" x 6")

MEJAMEJAMEJAMEJA JAHITJAHITJAHITJAHIT TAMBAHANTAMBAHANTAMBAHANTAMBAHAN
MMMMEMBUKAEMBUKAEMBUKAEMBUKA LLLLACIACIACIACI AAAAKSESORISKSESORISKSESORISKSESORIS
Aksesoris mesin jahit disimpan di laci di meja jahit tambahan.
Untuk membuka laci tersebut, tarik tuas yang ada di bagian
bawah meja sembari memegang meja.

MMMMELEPASELEPASELEPASELEPAS MMMMEJAEJAEJAEJA JJJJAHITAHITAHITAHIT TTTTAMBAHANAMBAHANAMBAHANAMBAHAN
Pegang bagian kiri meja jahit tambahan dan tarik ke sisi kiri.
(JANGAN menarik tuas laci aksesoris.) Untuk memasangnya
kembali, geser meja ke sisi kanan.

LLLLACIACIACIACI AAAAKSESORISKSESORISKSESORISKSESORISMMMMEJAEJAEJAEJA JJJJAHITAHITAHITAHIT TTTTAMBAHANAMBAHANAMBAHANAMBAHAN
Laci aksesoris terletak di sisi kiri unit bordir. Untuk
membukanya, tarik saja.
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Sepatu jahit harus selalu diganti sesuai dengan jenis
jahitan atau teknik yang digunakan. Informasi tentang
jahitan dan teknik menjahit dapat dibaca mulai halaman
21.

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:

TekanTekanTekanTekan saklarsaklarsaklarsaklar dayadayadayadaya kekekeke posisiposisiposisiposisi offoffoffoff sebelumsebelumsebelumsebelum menggantimenggantimenggantimengganti sepatusepatusepatusepatu jahit.jahit.jahit.jahit.

MEJAMEJAMEJAMEJA JAHITJAHITJAHITJAHIT TAMBAHANTAMBAHANTAMBAHANTAMBAHAN
1. Putar roda tangan hingga jarum berada di posisi

tertinggi.
2. Naikkan tuas sepatu jahit.

3. Lepas sepatu jahit dengan menekan tuas sepatu jahit.
4. Letakkan sepatu jahit yang diinginkan dengan posisi

pin tepat di bawah celah pengait sepatu jahit.

5. Turunkan tuas sepatu jahit dan sepatu jahit secara
otomatis tersambung pada pengaitnya.

MMMMELEPASELEPASELEPASELEPAS PPPPENGAITENGAITENGAITENGAIT SSSSEPATUEPATUEPATUEPATU JJJJAHITAHITAHITAHIT
Lepas pengait sepatu jahit terlebih dahulu apabila sepatu
jahit yang hendak dipasang memiliki tangkai atau saat
membersihkan mesin.
1. Lepas sepatu jahit.
2. Kendurkan sekrup sepatu jahit dan lepas pengaitnya.

3. Untuk memasangnya kembali, dorong penuh ke tiang
dari bawah ke atas.

4. Kencangkan sekrup sepatu jahit dengan obeng.

CATATAN: Mesin jahit ini bermodel tangkai rendah. Apabila
hendak membeli produk sepatu jahit dan aksesoris SINGER,
pastikan mereka bisa digunakan pada mesin jahit dengan
tangkai rendah.

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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MELEPASMELEPASMELEPASMELEPAS &&&& MEMASANGMEMASANGMEMASANGMEMASANG JARUMJARUMJARUMJARUM
Pilih jenis dan ukuran jarum yang sesuai dengan kain yang
hendak dijahit.

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:

TekanTekanTekanTekan saklarsaklarsaklarsaklar dayadayadayadaya kekekeke posisiposisiposisiposisi offoffoffoff sebelumsebelumsebelumsebelum melepasmelepasmelepasmelepas jarumjarumjarumjarum

1. Putar roda tangan hingga jarum berada di posisi
tertinggi.

2. Kendurkan sekrup klem jarum.

3. Lepas jarumnya.
4. Pasang jarum baru, masukkan ke dalam klem dengan

sisi rata menghadap belakang lalu dorong penuh ke
atas.

5. Kencangkan sekrup klem jarum.
Jangan gunakan jarum yang tumpul atau tumpul (a).
Letakkan jarum di atas permukaan rata agar bisa
diperiksa kelurusannya.

TABELTABELTABELTABEL KAIN,KAIN,KAIN,KAIN, BENANGBENANGBENANGBENANG DANDANDANDAN JARUMJARUMJARUMJARUM
Pilih ukuran benang dan jarum yang sesuai dengan kain
yang hendak dijahit. Disarankan untuk menggunakan
jarum-jarum dengan merek SINGER.

JenisJenisJenisJenis
KainKainKainKain

UkuranUkuranUkuranUkuran
BenangBenangBenangBenang

JenisJenisJenisJenis
JarumJarumJarumJarum

UkuranUkuranUkuranUkuran
JarumJarumJarumJarum

Tipis
georgette,

organdi, katun
Paris, taffeta,
sutra, dan
sebagainya

Semua jenis
poliester, katun
halus, sutra

SINGER
Style 2000
Atau 2020

9/70-11/80

Sedang
Ginggang,

pique, linen,
katun, satin,
corduroy tipis,

beludru

Semua jenis
poliester, katun
halus, quilting

mesin

SINGER
Style 2000
Atau 2020

11/80-14/90

Tebal
garabrdin,

tweed (wol),
denim,
corduroy

Semua jenis
poliester,

benang kuat,
jahit tindas atas

SINGER
Style 2000
Atau 2020

14/90-16/100

Elastis
Rajut ganda,

tricot,
spandex, jersey

Semua jenis
poliester

SINGER
Style 2001
Atau 2020

11/80-14/90
Jarum untuk

kain rajut atau
elastis

Sweatshirt,
busana

berenang, rajut
ganda, rajut
sweater

Semua jenis
poliester

SINGER
Style 2001
Atau 2045

14/90
Jarum untuk

kain rajut atau
elastis

Kulit Semua jenis
poliester,

benang kuat,
jahit tindas atas

SINGER
2032
Kulit

CATATAN:
Buka halaman 45, untuk mendapatkan informasi tentang
kain, alas kain keras, jarum dan benang bordir.

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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SAMBUNGANSAMBUNGANSAMBUNGANSAMBUNGAN KELISTRIKANKELISTRIKANKELISTRIKANKELISTRIKAN

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kejutankejutankejutankejutan listrik:listrik:listrik:listrik:
JanganJanganJanganJangan meninggalkanmeninggalkanmeninggalkanmeninggalkan mesinmesinmesinmesin menyalamenyalamenyalamenyala tanpatanpatanpatanpa diawasi.diawasi.diawasi.diawasi. CabutCabutCabutCabut
sambungansambungansambungansambungan kelistrikankelistrikankelistrikankelistrikan mesinmesinmesinmesin jahitjahitjahitjahit iniiniiniini daridaridaridari stopkontakstopkontakstopkontakstopkontak segerasegerasegerasegera
setelahsetelahsetelahsetelah pemakaianpemakaianpemakaianpemakaian dandandandan sebelumsebelumsebelumsebelum perawatan.perawatan.perawatan.perawatan.

UntukUntukUntukUntuk mengurangimengurangimengurangimengurangi risikorisikorisikorisiko terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya lukalukalukaluka bakar,bakar,bakar,bakar, kebakaran,kebakaran,kebakaran,kebakaran,
kejutankejutankejutankejutan listriklistriklistriklistrik atauatauatauatau cideracideracideracidera padapadapadapada pengguna:pengguna:pengguna:pengguna:
JanganJanganJanganJangan mencabutmencabutmencabutmencabut dengandengandengandengan menarikmenarikmenarikmenarik kabel.kabel.kabel.kabel. PegangPegangPegangPegang stekernya,stekernya,stekernya,stekernya,
bukanbukanbukanbukan kabelnya.kabelnya.kabelnya.kabelnya.

1. Letakkan mesin jahit di atas permukaan datar.
2. Sambungkan arus listrik ke mesin dengan

menancapkan steker 2-lubang ke sambungan kabel
daya.

3. Tancapkan steker ke stopkontak.
4. Tekal saklar daya.

5. Saat saklar daya ditekan, lampu mesin menyala
(simbol I).

6. Untuk memutus arus listrik ke mesin, tekan saklar
daya ke posisi off (simbol O), lalu cabut steker dari
stopkontak.

PEDALPEDALPEDALPEDAL TRAPTRAPTRAPTRAP
Pedal trap mengendalikan fungsi jahit jalan dan berhenti.
Alat ini juga digunakan sebagai pengendali kecepatan jahit.
Saat pedl trap tersambung pada mesin, fungsi tombol
Start/Stop akan dinon-aktifkan. (Halaman berikutnya)

1. Tekan saklar daya ke posisi off (simbol O).
2. Sambungkan kabel pedal trap ke mesin jahit.

3. Letakkan pedal trap di area kaki.
4. Teklan saklar daya ke posisi on.

5. Saat saklar daya ditekan, lampu mesin menyala.
6. Apabila pedal trap diinjak semakin dalam, mesin jahit

berjalan lebih cepat. Saat pedal trap dilepas dari
injakan, mesin pun berhenti berjalan.

UntukUntukUntukUntuk mengurangimengurangimengurangimengurangi risikorisikorisikorisiko terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya lukalukalukaluka bakar,bakar,bakar,bakar, kebakaran,kebakaran,kebakaran,kebakaran,
kejutankejutankejutankejutan listriklistriklistriklistrik atauatauatauatau cideracideracideracidera padapadapadapada pengguna:pengguna:pengguna:pengguna:

1.1.1.1. MatikanMatikanMatikanMatikan mesinmesinmesinmesin jahitjahitjahitjahit saatsaatsaatsaat menyambungkanmenyambungkanmenyambungkanmenyambungkan pedalpedalpedalpedal traptraptraptrap kekekeke
mesinmesinmesinmesin jahit.jahit.jahit.jahit.

2.2.2.2. GunakanGunakanGunakanGunakan pedalpedalpedalpedal traptraptraptrap dengandengandengandengan hati-hatihati-hatihati-hatihati-hati dandandandan janganjanganjanganjangan
jatuhkanjatuhkanjatuhkanjatuhkan kekekeke lantai,lantai,lantai,lantai, janganjanganjanganjangan pulapulapulapula meletakkanmeletakkanmeletakkanmeletakkan bendabendabendabenda
apapunapapunapapunapapun didididi atasnya.atasnya.atasnya.atasnya.

3.3.3.3. GunakanGunakanGunakanGunakan pedalpedalpedalpedal traptraptraptrap tipetipetipetipe C-90001C-90001C-90001C-90001 buatanbuatanbuatanbuatan CHIENCHIENCHIENCHIEN HUNGHUNGHUNGHUNG
TAIWANTAIWANTAIWANTAIWAN Ltd.Ltd.Ltd.Ltd.

PERINGATANPERINGATANPERINGATANPERINGATAN

BAHAYABAHAYABAHAYABAHAYA

PERINGATANPERINGATANPERINGATANPERINGATAN
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FUNGSI-FUNGSIFUNGSI-FUNGSIFUNGSI-FUNGSIFUNGSI-FUNGSI KONTROLKONTROLKONTROLKONTROL MESINMESINMESINMESIN

TTTTOMBOLOMBOLOMBOLOMBOL JJJJAHITAHITAHITAHIT KKKKUNCIUNCIUNCIUNCIDDDDENGANENGANENGANENGAN LEDLEDLEDLED (A)(A)(A)(A)
Tekan tombol jahit kunci (Tack) sembari menjahit, mesin
kemudian membuat beberapa jahitan pengunci dan
berhenti. Apabila tombol ini ditekan saat tidak sedang
menjahit, mesin akan membuat beberapa jahitan pengunci
dan berhenti di awal jahitan selanjutnya. Saat fungsi jahit
pengunci ini aktif, lampu LED nya menyala.

TTTTOMBOLOMBOLOMBOLOMBOL PPPPOSISIOSISIOSISIOSISI JJJJARUMARUMARUMARUM Naik/TNaik/TNaik/TNaik/Turunurunurunurun (B)(B)(B)(B)
Tombol ini berfungsi menaikkan dan menurunkan jarum.
Tak hanya itu, pada saat yang bersamaan pengaturan posisi
jarum berhenti pun juga ikut berubah. Lampu LED menyala
saat jarum diturunkan. Fungsi tombol ini bisa digantikan
oleh pedal trap.

TTTTOMBOLOMBOLOMBOLOMBOL KKKKONTROLONTROLONTROLONTROL KKKKECEPATANECEPATANECEPATANECEPATAN (C,(C,(C,(C, D)D)D)D)
Tombol-tombol kontrol kecepatan berfungsi menambah dan
mengurangi kecepatan jahit. Saat tombol C maupun D
ditekan, sebuah pesan pop-up muncul menampilkan barisan
tingkat kecepatan yang tersedia.

CATATAN:
Saat pedal trap tersambung ke mesin, tombol pengatur
kecepatan berfungsi menambah/mengurangi batas
kecepatan jahit.

TTTTOMBOLOMBOLOMBOLOMBOL PPPPOTONGOTONGOTONGOTONG BBBBENANGENANGENANGENANG DDDDENGANENGANENGANENGAN LEDLEDLEDLED (E)(E)(E)(E)
Tombol ini berfungsi untuk memotong benang atas dan
bawah saat menjahit selesai. Ketika benang terpotong
lampu LED menyala. Jika ingin memotong benang sebelum
jarum bergerak ke posisi jahit selanjutnya, tekan tombol ini
sembari menjahit. Mesin akan memotong benang setelah
rangkaian jahitan selesai dan lampu-lampu LED A dan E
menyala

PERHATIAN:PERHATIAN:PERHATIAN:PERHATIAN:
1. Jangan tekan tombol ini apabila tak kain yang

diletakkan di bawah sepatu jahit atau apabila tidak
perlu memotong benang, karena benang bisa kusut
dan rusak.

2. Jangan tekan tombol ini apabila benang yang hendak
dipotong berukuran lebih tebal dari #30, nilon atau
benang khusus lainnya.

3. Jangan menggunakan fungsi tombol Pemotong Benang
saat sedang menjahit dengan jarum kembar atau
jarum sayap (untuk hiasan kelim).

TTTTOMBOLOMBOLOMBOLOMBOL SSSSTARTTARTTARTTART/S/S/S/STOPTOPTOPTOP (F)(F)(F)(F)
Saat tombol ini ditekan, mesin jahit mulai berjalan pelan di
awal dan apabila ditekan untuk yang kedua kalinya, mesin
berhenti menjahit.

CATATAN:
1. Fuungsi tombol Start/Stop akan dinon-aktifkan saat

pedal trap tersambung pada mesin jahit.
2. Tombol ini tidak mengendalikan fungsi gulung palet

benang. (Lihat halaman 17).

TTTTOMBOLOMBOLOMBOLOMBOL JJJJAHITAHITAHITAHITMMMMUNDURUNDURUNDURUNDUR (G)(G)(G)(G)
Ketika tombol ini ditekan, mesin akan menjahit mundur dan
saat tombol dilepas, mesin jahit akan kembali menjahit
maju.

TTTTUASUASUASUAS SSSSEPATUEPATUEPATUEPATU JJJJAHITAHITAHITAHIT (H)(H)(H)(H)
Tuas ini berfungsi menaik-turunkan sepatu jahit. Saat
menjahit kain tebal atau beberaoa lapis kain, sepatu jahit
bisa dinaikkan agar kain lebih mudah diletakkan di bawah
sepatu jahit.
CATATAN:
Mesin jahit tidak akan berjalan apabila sepatu jahit belum
diturunkan. (Kecuali saat proses gulung palet benang.)
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PPPPEMOTONGEMOTONGEMOTONGEMOTONG BBBBENANGENANGENANGENANG (I)(I)(I)(I)
Gunakan pemotong ini apabila tombol Pemotong benang tak
digunakan.
1. Naikkan sepatu jahit dan bawa kain serta benang ke

sisi belakang setelah selesai menjahit.
2. Sangkutkan benang ke pemotong benang dari sisi

belakang ke depan.
3. Tarik benang sampai terpotong.

PPPPENGATURENGATURENGATURENGATUR TTTTEKANANEKANANEKANANEKANAN (J)(J)(J)(J)
Bila tekanan sepatu jahit sesuai, kain pasti bergerak dengan
lancar saat sedang dijahit. Pengaturan tekanan sepatu jahit
utamanya ditentukan oleh berat kain yang dijahit. Untuk
kain tipis seperti batis, katun Paris, sheers, dan lainnya,
tekanan sepatu jahit harus dikurangi. Sedangkan untuk kain
tebal seperti kain denim atau kanvas, tekanan sepatu jahit
harus ditambah. Putar ke angka "5" untuk menambah
takanan, sedangkan untuk mengurangi putar ke angka "1".
Untuk kain biasa putar ke posisi "N".

PPPPENUTUPENUTUPENUTUPENUTUP MMMMUKAUKAUKAUKA (K)(K)(K)(K)
Untuk membukanya, angkat sisi kanan penutup mesin.

RRRRODAODAODAODA TTTTANGANANGANANGANANGAN (L)(L)(L)(L)
Ketik roda tangan diputar, jarum akan naik turun. Pastikan
memutarnya melawan arah jarum jam.

TTTTUASUASUASUAS GGGGIGIIGIIGIIGI (M)(M)(M)(M)
Posisi gigi mesin jahit ini menyembul hingga plat jarum,
tepat di bawah sepatu jahit. Gigi berfungsi menggerakkan
kain saat sedang dijahit. Tuasnya terletak di belakang
lengan bebas.

Untuk jahitan biasa, geser tuas gigi ke kanan. Hal ini
mengangkat gigi ke posisi tertinggi.

Untuk jahit tambal sulam atau jahit bordir lengan bebas,
atau saat kain harus digerakkan dengan tangan secara
manual, geser tuas gigi ke kiri agar gigi turun.

CATATAN:
Setelah selesai menjahit dengan posisi gigi di bawah, geser
tuas gigi kembali ke kanan agar proses menjahit bisa
dilanjutkan dengan posisi gigi di atas. Geser tuasnya ke
kanan dan putar roda tangan melawan arah jarum jam (satu
putaran penuh).

MMMMEMASANGEMASANGEMASANGEMASANG MMMMESINESINESINESIN JJJJAHITAHITAHITAHIT DDDDIIII MMMMEJAEJAEJAEJA JJJJAHITAHITAHITAHIT (J)(J)(J)(J)
Di sisi bawah mesin jahit terdapat dua buah lubang yang
dirancang untuk penempatan mesin di atas meja jahit.
Sejajarkan posisi lubang mesin dan meja jahit (lihat di
gambar). Pasang sekrup-sekrupnya (tidak termasuk
pembelian).
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PANELPANELPANELPANEL SENTUHSENTUHSENTUHSENTUH LCDLCDLCDLCD
Ketika mesin jahit dinyalakan, panel sentuh LCD akan
muncul di layar Home.
CATATAN:
Apabila pesan di bawah ini muncul, tandanya jarum tidak
berada di posisi yang benar. Putar roda tangan melawan
arah jarum jam untuk menaikkan jarum ke posisi tertinggi,
kemudian tekan tombol "�".

JanganJanganJanganJangan menekanmenekanmenekanmenekan layarlayarlayarlayar terlaluterlaluterlaluterlalu keraskeraskeraskeras dandandandan janganjanganjanganjangan menggunakanmenggunakanmenggunakanmenggunakan
bendabendabendabenda tajamtajamtajamtajam karenakarenakarenakarena dapatdapatdapatdapat merusakmerusakmerusakmerusak layar.layar.layar.layar. SentuhSentuhSentuhSentuh dengandengandengandengan jari.jari.jari.jari.

LLLLAYARAYARAYARAYAR MMMMUKAUKAUKAUKA (A)(A)(A)(A)
Ketika mesin jahit dinyalakan, mesin menampilkan Layar
Home (lihat di bawah). Layar Home menampilkan dua
tombol:

a. TombolTombolTombolTombol ModeModeModeMode MenjahitMenjahitMenjahitMenjahit
Bila tombol ini ditekan, jahitan dapat dijahit secara
normal.

b. TombolTombolTombolTombol ModeModeModeMode RangkaianRangkaianRangkaianRangkaian
Ketika tombol ini ditekan, pola jahitan dan huruf
dapat digabungkan dengan mudahhanya dengan
memilih setiap pola ataupun huruf. UNTUK INFORMASI
LEBIH LANJUT TENTANG MEMILIH DAN MENGATUR
MODE JAHIT RANGKAIAN LIHAT HALAMAN 38.

CATATAN:
Bila unit bordir terpasang pada mesin, tampilan layar Home
akan berbeda. Matikan mesin jahit terlebih dahulu, baru
kemudian lepas unit bordir. (Lihat halaman 42)

TTTTOMBOLOMBOLOMBOLOMBOL HHHHOMEOMEOMEOME (B)(B)(B)(B)
Bila ingin kembali ke Layar Home dari tampilan apapun
tekan saja Tombol Home.

MODEMODEMODEMODE MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT
Bila tombol Mode menjahit di Layar Home ditekan, mesin
akan memilih jahit lurus (awalnya). Semua pola jahit
yang berada di tampilan Tombol-tombol Pilihan Langsung
dan tabel pola jahit di sisi dalam penutup muka mesin
dapat dipilih dan dijahit.

CATATAN:
Jika unit bordir tersambung pada mesin, maka Mode
Menjahit tak dapat digunakan untuk menjahit.

IIIINFORMASINFORMASINFORMASINFORMASI JJJJAHITANAHITANAHITANAHITAN

a. Pola Jahit
Bentuk pola jahit akan berubah sesuai dengan
perubahan langkah, lebar, pantulan dan
pembesaran jahitan.

b. Nomor Pola
c. Sepatu Jahit Yang Direkomendasikan

Jenis sepatu jahit yang muncul di tampilan adalah
sepatu jahit yang disarankan untuk proses menjahit
normal. Sepatu jahit lain masih bisa dipilih dan
gunakan.

d. Posisi Jarum/Lebar Jahitan
e. Kerapatan/Langkah Jahitan

MEMILIHMEMILIHMEMILIHMEMILIH SEBUAHSEBUAHSEBUAHSEBUAH JAHITANJAHITANJAHITANJAHITAN
Dengan menekan salah satu Tombol Pilihan Langsung
(0-9), nommor jahitan dapat terpilih langsung.
Untuk memilih jahitan dengan nomor 10 dan seterusnya,
tekan dua atau tiga digit secara berurutan. Apabila nomor
jahitan tak tersedia, sebuah bunyi beep akan muncul dan
layar menampilkan nomor jahitan yang terakhir dipilih
sebelumnya.

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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PPPPENGATURANENGATURANENGATURANENGATURAN PPPPOLAOLAOLAOLA JJJJAHITAHITAHITAHIT
Mesin jahit ini telah diprogram untuk memilih pengaturan
yang optimal diterapkan pada setiap jahitan. Namun,
pengaturan-pengaturan tersebut masih bisa diubah sesuai
selera. Pengaturan yang diubah hanya akan berimbas pada
jenis jahitan yang tengah dipilih saja dan akan kembali ke
pengaturan awal ketika jenis jahitan lain dipilih. Segala
perubahan tidak disimpan secara otomatis oleh mesin, jadi
ketika mesin jahit mati maka segala perubahan pengaturan
akan hilang.

a. Posisi Jarum/Lebar Jahitan
Gunakan tombol-tombol + dan - untuk menambah
atau mengurangi lebar jahitan. Tombol ini juga bisa
digunakan untuk menggeser posisi jahitan ke kiri dan
kanan (untuk jahit lurus)

b. Langkah/Kerapatan Jahitan
Untuk menambah atau mengurangi langkah jahitan
tekan tombol + dan -. Ketika menjahit jahitan dari
kategori jahitan satin (jahitan 157-174), gunakan
tombol-tombol + dan - untuk menambah/mengurangi
kerapatan jahitan. Pengaturan ini mungkin diperlukan
sesuai dengan jenis benang yang tengah digunakan.
Ketika sebuah jahitan satin dipilih, ikonnya berubah
dari tampilan langkah jahitan menjadi tampilan
kerapatan jahitan.

c. Pantulan Lebar Jahit
Jika tombol ini ditekan, jahitan akan terpantul dari
sisi kiri ke kanan.

d. Pantulan Langkah Jahit
Jika tombol ini ditekan, jahitan akan terpantul dari
atas ke bawah.
Ketika fungsi pantulan diaktifkan, tombol akan
tersorot. Sedangkan, bila fungsi pantulan tak
tersedia, sebuah bunyi peringatan akan terdengar.

j. Pembesaran
Jahitan-jahitan di dalam kategori Pembesaran
(jahitan 175-197) dapat dibesarkan ukurannya.
Keseluruhan jahitan akan tampak lebih panjang,
namun kerapatannya tetap sama. Untuk mengubah
tampilan kerapatan jahitan ke tampilan pengaturan
pembesaran, tekan tombol Alt (simbol pembesaran
muncul). Gunakan tombol-tombol + dan - untuk
menambah/mengurangi pembesaran.

PENGATURAN-PENGATURANPENGATURAN-PENGATURANPENGATURAN-PENGATURANPENGATURAN-PENGATURAN MESINMESINMESINMESIN
TTTTOMBOLOMBOLOMBOLOMBOL PPPPENGATURANENGATURANENGATURANENGATURAN (A)(A)(A)(A)
Sebelum dan selama proses menjahit, pengaturan mesin
dapat diubah-ubah dengan menekan Tombol Pengaturan.
Layar Pengaturan muncul.
Layar ini dapat digeser dengan menekan tombol panah di
sisi kanan. Bila Tombol Pengaturan ditekan sekali lagi,
mesin akan menampilkan layar sebelumnya.
CATATAN:
Semua pengaturan kecuali tekanan (kekencangan) benang
tidak akan berubah hingga nantinya diubah-ubah. Saat pola
jahit diubah, maka tekanan benang akan kembali ke
pengaturan awal. Setiap pengaturan pasti berbeda sesuai
dengan jahitan yang dipilih.

TTTTEGANGANEGANGANEGANGANEGANGAN BBBBENANGENANGENANGENANG (B)(B)(B)(B)
Saat sebuah pola jahit dipilih, mesin secara otomatis
menentukan tekanan benang yang diperlukan. Namun,
pengaturan tekanan benang tersebut masih dapat
diubah-ubah, seperti ini :
Untuk menambah tekanan benang atas, tekan tombol +.
Untuk mengurangi tekanan benang atas, tekan tombol -.
Jika aturan awal berubah, maka nomor yang muncul akan
disorot.

Proses menjahit masih dapat dilakukan sembari mengubah
tekanan benangnya.
Untuk kembali ke layar sebelumnya, hentikan proses jahit
dan tekan Tombol Pengaturan sekali lagi.
Ketika pola jahit lain dipilih, tekanan benang akan kembali
ke pengaturan awal.

TekananTekananTekananTekanan BenangBenangBenangBenang AwalAwalAwalAwal (Telah(Telah(Telah(Telah ditetapkan)ditetapkan)ditetapkan)ditetapkan)
Benang atas dan palet akan saling mengunci di bagian
tengah kain.

TekananTekananTekananTekanan BenangBenangBenangBenang AtasAtasAtasAtas TerlaluTerlaluTerlaluTerlalu TinggiTinggiTinggiTinggi (Kencang)(Kencang)(Kencang)(Kencang)
Benang palet akan muncul di sisi atas kain.
Kurangi tekanan benang atas.
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TekananTekananTekananTekanan BenangBenangBenangBenang AtasAtasAtasAtas KendurKendurKendurKendur
Benang atas akan muncul di sisi bawah kain.
Tambah tekanan benang atas.

TekananTekananTekananTekanan BenangBenangBenangBenang untukuntukuntukuntuk JahitanJahitanJahitanJahitan DekoratifDekoratifDekoratifDekoratif
Tekanan benang harus dikendurkan (lebih kecil dari tekanan
benang untuk jahit lurus).
Benang atas harus sedikit muncul di sisi bawah kain,
misalnya, saat menjahit dekorasi.

PetunjukPetunjukPetunjukPetunjuk BergunaBergunaBergunaBerguna
1. Apabila hasil jahitan terlihat seperti pada gambar di

bawah ini (jahitan di sisi atas kain terlihat bagus,
namun di sisi bawah terlihat kacau), kemungkinan
besar disebabkan karena benang atas tak terpasang
dengan benar. Lihat halaman 19 untuk mengetahui
pemasangan yang benar.

2. Apabila setelah diperiksa ulang dan ternyata benang
atas dan benang palet masuh muncul di sisi atas,
periksa paletnya (bobbin) apakah memang telah
terpasang dengan benar atau belum. Untuk
mengetahui informasi pemasangan palet yang benar,
lihat halaman 18.

JJJJARUMARUMARUMARUM KKKKEMBAREMBAREMBAREMBAR
Fungsi jarum kembar dapat diaktifkan dengan menekan
tombol-tombol - atau +, sekaligus mengatur lebar jarum
kembar. Saat jaruum kembar digunakan, lebar semua
jahitan akan dibatasi untuk mencegah kerusakan pada
jarum.
Untuk menon-aktifkan fungsi ini, tekan tombolnya
hingga angka yang menunjukkan lebar jarum kembar
hilang.

Ikon Jarum Kembar akan ditampilkan saat dalam mode
menjahit. Pengaturan yang ada akan tetap digunakan,
hingga fitur tersebut dinon-aktifkan.
Lihat halaman 37 tentang menjahit dengan jarum
kembar.

PESAN-PESAN POP-UP JARUM KEMBAR

Pesan pop-up ini muncul saat program
Jarum Kembar diaktifkan.
Periksa jarum nya dan tekan tombol "� "
untuk lanjut.

Pesan pop-up ini muncul saat terdapat
sebuah jahitan yang tak dapat diproses
dengan jarum kembar. Tekan tombol "�"
dan pilih pola lain atau buka ulang
program jarum kembar.

Pesan pop-up ini muncul saat lebar
jahitan mencapai batas maksimalnya.
Tekan tombol "�" untuk lanjut.
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BBBBUNYIUNYIUNYIUNYI BBBBEEPEEPEEPEEP
Bunyi beep ini bisa dinon-aktifkan dengan menekan
tombolnya.
i. Bunyi beep aktif.
ii. Bunyi beep non-aktif.

KKKKEKONTRASANEKONTRASANEKONTRASANEKONTRASAN LLLLAYARAYARAYARAYAR
Tingkat kekontrasan layar dapat diubah-ubah (naik/turun)
dengan menekan tombol + atau -.

KKKKALIBRASIALIBRASIALIBRASIALIBRASI LALALALAYARYARYARYAR
Jika ikon di layar terlihat tak sejajar saat disentuh, maka
tandanya layar perlu dikalibrasi. Ikuti panduannya :
2. Geser dan susuri Menu Pengaturan, kemudian tekan

tombol Kalibrasi Layar.
2. Tekan setiap tanda "O" yang mewakili 5 posisi berbeda

(4 sudut dan 1 bagian tengah).
Ketika proses kalibrasi selesai, layar pengaturan akan
kembali muncul.

CATATAN:
Apabila proses kalibrasi belum selesai sepenuhnya, sebuah
pesan pop-up akan muncul. Tekan tombol "� " dan ulangi
proses kalibrasi.

VVVVERSIERSIERSIERSI PPPPERANGKATERANGKATERANGKATERANGKAT LLLLUNAKUNAKUNAKUNAK
Versi perangkat lunak mesin jahit ini terletak di bagian
bawah layar ini.
Perangkat lunak dapat diperbarui dengan menggunakan
perangkat bordir USB. (Lihat halaman 47)

(contoh)
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PENGATURANPENGATURANPENGATURANPENGATURAN PALETPALETPALETPALET (BOBBIN)(BOBBIN)(BOBBIN)(BOBBIN)
Gunakan palet-palet Singer Class 15 (transparan) untuk
mesin jahit ini.

MMMMELEPASELEPASELEPASELEPAS PPPPALETALETALETALET
1. Tarik kunci tutup palet ke sisi kanan dan lepas

tutupnya.
2. Angkat palet dari mesin.

MMMMEMASANGEMASANGEMASANGEMASANG SSSSPULPULPULPUL BBBBENANGENANGENANGENANG DDDDIIII TTTTIANGIANGIANGIANG SSSSPULPULPULPUL
1. Tarik bagian ujung tiang spul ke atas dan letakkan

ring penjepit serta spul benang dan posisikan agar
benang terurai dari sisi depan spul.

2. Letakkan tutup spul di tiang spul dan dorong penuh.
a. Balik sisi tutup spul sesuai dengan ukuran spul.
b. Gunakan spul ukuran kecil bila memakai benang

gulung silang. Berikan sedikit ruang sisa antara
tutup dan spul (lihat gambar).

c. Pasang jaring benang di sekeliling spul bila
benang mudah sekali terurai.

MMMMENGGULUNGENGGULUNGENGGULUNGENGGULUNG PPPPALETALETALETALET
1. Pegang benang dengan dua tangan dan

sangkutkan di penutun benang dari lubang di
depan.

2. Tarik benang ke kanan melalui penuntun benang
dari sisi belakang. Bawa benang melalui (dari
bawah) piring tekanan (penjepit) gulung palet
melawan arah jarum jam.

3. Masukkan benang melalui lubang yang ada di
palet dan setelah itu letakkan paletnya di tiang
gulung palet.

4. Pegang ujung benang dan dorong tuas penghenti
gulung palet ke kanan. Ketika layar gulung palet
muncul, tekan tombol Start/Stop agar proses
gulung bisa dimulai.

5. Setelah palet tergulung dengan benang beberapa
putaran, tekan tombol Start/Stop sekali lagi agar
mesin berhenti menggulung.

6. Potong benang di dekat lubang, seperti yang
terlihat pada gambar.

7. Tekan tombol Start/Stop sekali lagi agar mesin
bisa mulai menggulung. Kecepatan gulung dapat
diubah-ubah dengan tombol + (lebih cepat) dan -
(lebih lambat).

8. Ketika palet telah tergulung penuh, tuas
penghenti gulung palet akan tergeser ke kiri dan
proses penggulungan terhenti secara otomatis.

9. Ambil palet dari tiang gulung dan potong
benangnya dengan pemotong benang.
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MMMMENGGULUNGENGGULUNGENGGULUNGENGGULUNG PPPPALETALETALETALET TTTTAMBAHANAMBAHANAMBAHANAMBAHAN
Palet masih dapat digulung sembari menjahit.
1. Pasang tiang spul tambahan ke dalam lubang di kiri

atas mesin jahit.
2. Letakkan ring penjepit dan spul benang di tiang spul

tambahan.
3. Tarik benang ke sisi kanan dan sangkutkan ke

penuntun benang dari celah di sisi belakang.
4. Ikuti prosedur gulung palet sesuai dengan yang ada di

halaman 17 (Langkah 2 - 9).

MMMMEMASANGEMASANGEMASANGEMASANG PPPPALETALETALETALET
1. Letakkan palet ke dalam tempatnya, pastikan palet

dapat berputar melawan arah jarum jam.

2. Tarik benang masuk melalui celah kecil (a) sembari
memegang paletnya.

3. Tarik benang mengikuti alur, ke atas dan memutari
bagian atas, ke kiri lalu ke bawah.
Tarik benang ke sisi kanan agar terpotong.

4. Pasang tutup plat kembali. Pastikan cekukan di sisi
kiri tutupnya masuk ke dalam lubang di plat jarum,
setelah itu tekan sisi kanannya hingga terdengar
bumyi klik.

CATATAN:
Mesin jahit ini dapat langsung menjahit tanpa harus menarik
benang palet terlebih dahulu.
Jika ingin benang palet ditarik terlebih dahulu, baca
halaman 20.
Pastikan untuk memasang palet Singer Class 15 (transparan)
di mesin jahit ini.
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MEMASANGMEMASANGMEMASANGMEMASANG BENANGBENANGBENANGBENANG PADAPADAPADAPADA JARUMJARUMJARUMJARUM

PPPPERSIAPANERSIAPANERSIAPANERSIAPAN PPPPASANGASANGASANGASANG BBBBENANGENANGENANGENANG
1. NAIKKAN TUAS SEPATU JAHIT. Tuas sepatu jahit harus

selalu dinaikkan sebelum memasang benang.
2. Putar roda tangan agar jarum naik ke posisi tertinggi.

Putar melawan arah jarum jam.
(Ini adalah posisi pemasangan benang pada jarum.)

CATATAN:
Sebelum memasang jarum, tuas sepatu jahit harus selalu
dinaikkan terlebih dahulu. Apabila tidak dilakukan, kualitas
hasil jahit akan menurun, atau jahitan kendur akan muncul
di sisi bawah kain.

MMMMEMASANGEMASANGEMASANGEMASANG SSSSPULPULPULPUL BBBBENANGENANGENANGENANG DDDDIIII TTTTIANGIANGIANGIANG SSSSPULPULPULPUL
1. Tarik bagian ujung tiang spul ke atas dan letakkan

ring penjepit serta spul benang dan posisikan agar
benang terurai dari sisi depan spul.

2. Letakkan tutup spul di tiang spul dan dorong penuh.

a. Balik sisi tutup spul sesuai dengan ukuran spul.
b. Gunakan spul ukuran kecil bila memakai benang

gulung silang. Berikan sedikit ruang sisa antara
tutup dan spul (lihat gambar).

c. Pasang jaring benang di sekeliling spul bila
benang mudah sekali terurai.

MMMMEMASANGEMASANGEMASANGEMASANG BENANGBENANGBENANGBENANG ATASATASATASATAS
1. Pegang benang dengan dua tangan dan bawa ke

penuntun benang melalui lubang di depan.
2. Tarik benang ke sisi belakang dan masukkan ke

celah dari kanan ke kiri.
3. Tarik benang ke kiri dan kemudian tarik ke bawah

mengikuti alur.
4. Tarik benang dan putar ke atas.
5. Bawa benang ke atas, tarik ke kiri kemudian ke

bawah (benang sudah melewati pengaitnya).
6. Tarik benang ke bawah (ke dalam celah)

mengikuti alur.
7. Tarik benang yang sudah terpasang di penuntun

benang dari lubang di sisi kanan.
8. Masukkan benang ke lubang jarum dari depan ke

belakang.
Untuk keterangan tetntang penggunaan
pemasang benang jarum, lihat halaman
berikutnya.
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MMMMEMASUKKANEMASUKKANEMASUKKANEMASUKKAN BBBBENANGENANGENANGENANG KKKKEEEE LLLLUBANGUBANGUBANGUBANG JJJJARUMARUMARUMARUM

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:
1.1.1.1. JauhkanJauhkanJauhkanJauhkan jarijarijarijari daridaridaridari bagianbagianbagianbagian mesinmesinmesinmesin yangyangyangyang bergerak.bergerak.bergerak.bergerak. Hati-hatiHati-hatiHati-hatiHati-hati

saatsaatsaatsaat beradaberadaberadaberada didididi areaareaareaarea jarum.jarum.jarum.jarum.
2.2.2.2. JanganJanganJanganJangan menurunkanmenurunkanmenurunkanmenurunkan tuastuastuastuas pasangpasangpasangpasang benangbenangbenangbenang saatsaatsaatsaat mesinmesinmesinmesin sedangsedangsedangsedang

beroperasi.beroperasi.beroperasi.beroperasi.

CATATAN:
Pemasang benang jarum digunakan pada jarum ukuran
11/80, 14/90, dan 16/100.

1. Turunkan sepatu jahit.
2. Periksa apakah jarum sudah berada di posisi tertinggi.

Bila belum, naikkan jarum dengan cara memutar roda
tangan melawan arah jarum jam.

3. Turunkan pemasang benang jarum perlahan dan tarik
benang melalui penuntun benang (a) dan tarik ke
kanan.

4. Dorong penuh tuasnya. Pemasang benang jarum akan
berputar dan pin pengait akan masuk ke lubang
jarum.

5. Bawa benang melalui penuntun benang di bawah
pengait.

6. Pegang benang dan kembalikan posisi tuas. Pemasang
benang akan berputar kembali dan pin pengait akan
masuk ke lubang jarum membentuk simpul benang.

7. Tarik benang keluar sepanjang 10 cm (4 inchi) dari
lubang jarum.

MMMMENARIKENARIKENARIKENARIK BBBBENANGENANGENANGENANG PPPPALETALETALETALET
Mesin jahit ini tetap dapat digunakan untuk menjahit
meskipun benang palet (bobbin) tidak ditarik.Namun, bila
ingin menarik benang palet, panduannya sebagai berikut:
1. Pasang palet di tempatnya seperti yang terpampang

di halaman 18, tapi jangan potong benangnya.
2. Naikkan sepatu jahit.
3. Pegang benang dan putar roda tangan melawan arah

jarum jam sebanyak satu putaran penuh.

4. Tarik benang atas sedikit. Benang palet akan muncul
membentuk simpul.

5. Tarik kedua benang atas dan palet sepanjang 10 cm (4
inchi) ke sisi belakang sepatu jahit.

6. Pasang kembali tutup palet. (Lihat halaman 18)

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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MMMMENARIKENARIKENARIKENARIK BBBBENANGENANGENANGENANG PPPPALETALETALETALET
LangsungLangsungLangsungLangsung (0-9)(0-9)(0-9)(0-9)
0. Jahit lurus dengan posisi jarum di tengah

- Untuk jahitan atas, menjahit dasar, menjahit
ritzsleting, dan lainnya.

1. Jahit zigzag
- Untuk jahit obras, applique, dan lainnya.

2. Kelim susup (sum)
3. Jahit obras
4. Jahit obras pada kain elastis, jahit dekoratif
5. Jahitan bulu ayam (feather)
6. Jahit lurus elastis

- Jahitan penguat elastis
7. Jahit multi zig-zag

- Untuk obras kain rajut, jahitan elastis, tambal sulam
8. Kelim susup (sum) elastis
9. Jahit sarang lebah (honeycomb)

DasarDasarDasarDasar (10-17)(10-17)(10-17)(10-17)
10. Jahit lurus dengan posisi jarum di kiri

- Untuk jahitan atas, menjahit dasar,, dan lainnya.
11. Jahit kancing
12. Jahit lurus dengan jahit mundur otomatis, posisi

jarum di tengah
13. Jahit lurus dengan jahit mundur otomatis, posisi

jarum di kiri
14. Jahit jelujur

15. Jahit zig-zag handa
16. Jahit penguat (bar-tack)
17. Jahit bordir
LubangLubangLubangLubang KancingKancingKancingKancing (10-17)(10-17)(10-17)(10-17)
18. Jahit Penguat Lubang Kancing (Lebar)
19. Jahit Penguat Lubang Kancing (Sempit)
20. Jahit Lubang Kancing Model Lubang Kunci
21. Jahit Lubang Kancing Model Lubang Kunci Dengan

Palang
22. Jahit Lubang Kancing Model Lubang Kunci Runcing
23. Jahit Lubang Kancing Ujung Bundar (Sempit)
24. Jahit Lubang Kancing Ujung Bundar (Lebar)
25. Jahit Lubang Kancing Ujung Bundar Dengan

Palang
26. Jahit Lubang Kancing Dua Ujung Bundar
27. Jahit Lubang Kancing Dekoratif
28. Jahit Lubang Kancing Elastis
29. Jahit Lubang kancing Model Pusaka
30. Jahit Lubang Kancing Paspoal (Berlajur)
31. Jahit Mata Ayam
ElastisElastisElastisElastis (32-38)(32-38)(32-38)(32-38)
18. Jahit Model Stem Untuk Kain Elastis
32-38. Jahit Obras pada Kain Elastis, Jahitan Dekoratif

DekoratifDekoratifDekoratifDekoratif (39-156)(39-156)(39-156)(39-156)
40. Jahit Model Gigi Walang (Ric Rac)
41. Jahit Model Gigi Walang Ganda
44. Jahit Duri-Duri
SatinSatinSatinSatin (157-174)(157-174)(157-174)(157-174)
PembesaranPembesaranPembesaranPembesaran (175-197)(175-197)(175-197)(175-197)
QuiltQuiltQuiltQuilt (198-219)(198-219)(198-219)(198-219)
198. Jahit Tindas (Quilt) Dengan Aksen Jahitan Tangan
PembesaranPembesaranPembesaranPembesaran (175-197)(175-197)(175-197)(175-197)
ModelModelModelModel PusakaPusakaPusakaPusaka (220-249)(220-249)(220-249)(220-249)

JahitJahitJahitJahit HurufHurufHurufHuruf
Jahitan Rangkaian (Lihat halaman 38)
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MULAIMULAIMULAIMULAI MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT
Pilih jahit lurus dengan posisi jarum di tengah. (No. 0)

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:
SaatSaatSaatSaat sedangsedangsedangsedang menjahit,menjahit,menjahit,menjahit, hati-hatihati-hatihati-hatihati-hati didididi areaareaareaarea jarum.jarum.jarum.jarum. MesinMesinMesinMesin jahitjahitjahitjahit iniiniiniini
secarasecarasecarasecara otomatisotomatisotomatisotomatis menuntunmenuntunmenuntunmenuntun pergerakanpergerakanpergerakanpergerakan kain,kain,kain,kain, janganjanganjanganjangan tariktariktariktarik atauatauatauatau
dorongdorongdorongdorong kainnya.kainnya.kainnya.kainnya.

UUUUJUNGJUNGJUNGJUNG DDDDANANANAN PPPPANGKALANGKALANGKALANGKAL JJJJAHITANAHITANAHITANAHITAN
1. Periksa sepatu jahit (Serbaguna).

Buka halaman 8 untuk melihat cara mengganti sepatu
jahit.

2. Letakkan kain di bawah sepatu jahit dan turunkan
sepatu jahit.

3. Tarik dan tahan benang atas, kemudian tekan tombol
Start/Stop atau injak pedal trap. Lakukan beberapa
jahitan sembari tetap memegang benang atas. Pandu
kain dengan lembut saat menjahit.
Saat menggunakan fungsi tombol Start/Stop,
kecepatan jahit dapat disetel dengan menggunakan
tombol-tombol Kontrol atau pedal trap. Kecepatan
maksimum diatur oleh pedal trap.

4. Saat sampai di akhir (pangkal) jahitan, tekan tombol
Start/Stop atau lepas injakan pada pedal trap untuk
menghentikan proses jahit.

5. Tekan tombol Pemotong Benang.

6. Naikkan sepatu jahit dan ambil kainnya.

SensorSensorSensorSensor BenangBenangBenangBenang AtasAtasAtasAtas
Bila benang atas putus, mesin jahit akan berhenti secera
otomatis. Pasang ulang benang atas dan lanjutkan proses
menjahit.

1.1.1.1. JanganJanganJanganJangan menekanmenekanmenekanmenekan tomboltomboltomboltombol PemotongPemotongPemotongPemotong BenangBenangBenangBenang saatsaatsaatsaat taktaktaktak adaadaadaada
kainkainkainkain didididi bawahbawahbawahbawah sepatusepatusepatusepatu jahit,jahit,jahit,jahit, atauatauatauatau ketikaketikaketikaketika taktaktaktak perluperluperluperlu
memotongmemotongmemotongmemotong benang,benang,benang,benang, karenakarenakarenakarena dapatdapatdapatdapat menyebabkanmenyebabkanmenyebabkanmenyebabkan benangbenangbenangbenang
kusutkusutkusutkusut dandandandan rusak.rusak.rusak.rusak.

2.2.2.2. JanganJanganJanganJangan menggunakanmenggunakanmenggunakanmenggunakan tomboltomboltomboltombol PemotongPemotongPemotongPemotong BenangBenangBenangBenang saatsaatsaatsaat
hendakhendakhendakhendak memotongmemotongmemotongmemotong benangbenangbenangbenang yangyangyangyang berukuranberukuranberukuranberukuran lebihlebihlebihlebih tebaltebaltebaltebal daridaridaridari
#30,#30,#30,#30, benangbenangbenangbenang nilonnilonnilonnilon atauatauatauatau benangbenangbenangbenang khususkhususkhususkhusus lainnya.lainnya.lainnya.lainnya. GunakanGunakanGunakanGunakan
sajasajasajasaja pemotongpemotongpemotongpemotong benangbenangbenangbenang yangyangyangyang adaadaadaada didididi sisisisisisisisi kirikirikirikiri mesinmesinmesinmesin jahit.jahit.jahit.jahit.
(Lihat(Lihat(Lihat(Lihat halamanhalamanhalamanhalaman 12)12)12)12)

3.3.3.3. JanganJanganJanganJangan menggunakanmenggunakanmenggunakanmenggunakan tomboltomboltomboltombol PemotongPemotongPemotongPemotong BenangBenangBenangBenang saatsaatsaatsaat
menjahitmenjahitmenjahitmenjahit dengandengandengandengan jarumjarumjarumjarum kembarkembarkembarkembar atauatauatauatau jarumjarumjarumjarum sayapsayapsayapsayap (untuk(untuk(untuk(untuk
hiasanhiasanhiasanhiasan kelim).kelim).kelim).kelim).

MMMMENJAHITENJAHITENJAHITENJAHIT MMMMUNDURUNDURUNDURUNDUR
Jahit mundur digunakan untuk memperkuat pangkal (akhir)
jahitan.
1. Mulai dengan membuat 4-5 jahitan awal.
2. Untuk mulai menjahit mundur hingga titik awal

jahitan, tekan dan tahan tombol Jahit Mundur.

3. Lepas tombol Jahit Mundur, dan lanjutkan menjahit
maju hingga akhir jahitan.

4. Tekan dan tahan tombol Jahit Mundur, buat 4-5
jahitan mundur.

5. Lepas tombol Jahit Mundur dan kembali menjahit
maju hingga akhir jahitan.

6. Hentikan menjahit.

CATATAN:
Pola-pola jahit No. 12 dan No. 13 memiliki fitur jahit
mundur secara otomatis. Lihat halaman 24 untuk
mengetahui cara menjahit jahitan-jahitan ini.

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN



23

JJJJAHITANAHITANAHITANAHITAN PPPPENGUNCIENGUNCIENGUNCIENGUNCI (TACK)(TACK)(TACK)(TACK)
Jahit pengunci dapat dilakukan baik di awal maupun akhir
jahitan.
1. Tekan tombol Jahit Kunci. Lampu LED akan menyala.
2. Mulailah menjahit.

Mesin jahit akan membuat beberapa jahitan pengunci
dan berhenti secara otomatis setelahnya.

3. Mulailah menjahit lagi dan jahitlah pola yang telah
dipilih.

4. Ketika mencapai bagian akhir jahitan, tekan tombol
Jahit Kunci. Mesin jahit akan membuat beberapa
jahitan pengunci dan berhenti secara otomatis
setelahnya.

MMMMENJAHITENJAHITENJAHITENJAHIT SSSSUDUTUDUTUDUTUDUT
1. Hentikan laju mesin jahit saat mencapai sudut kain.
2. Putar roda tangan melawan arah jarum jam hingga

jarum menusuk kain.
CATATAN:
Posisi jarum berhenti dapat diubah dengan menekan
tombol Jarum Naik/Turun. Ketika posisi jarum ada di
bawah, lampu LED menyala.
Jarum juga bbisa dinaik/turunkan dengan injakan
pada pedal trap.

3. Naikkan sepatu jahit.
4. Gunakan jarum sebagai titik tumpu dan putar kain.
5. Turunkan sepatu jahit dan lanjutkan menjahit.

MMMMENJAHITENJAHITENJAHITENJAHIT KKKKAINAINAINAIN TTTTEBALEBALEBALEBAL
Saat menjahit kain tebal, ujung sepatu jahit cenderung
terangkat saat mengenai area jahit yang tebal. Berikut
panduan menjahit di atas kain tebal:
1. Ketika ujung sepatu jahit mulai terangkat,

turunkan jarum ke kain kemudian naikkan tuas
sepatu jahit.

2. Dorong Pin Stabilizer (terletak di sisi kanan
Sepatu Jahit Serbaguna) dan pada saat yang
bersamaan, turunkan tuas sepatu jahit. Sekarang
posisi sepatu jahit rata dengan kain.

3. Mulailah menjahit. Setelah beberapa jahitan,
Pin Stabilizer (Pengatur Keseimbangan) akan
kembali ke posisi awal.

a. Tuas tiang sepatu jahit dapat dinaikkan satu
tingkat lebih ke atas agar peletakkan kain tebal
lebih mudah.

JJJJAHITAHITAHITAHIT TTTTUMPANGUMPANGUMPANGUMPANG TTTTINDIHINDIHINDIHINDIH
Saat menjahit kain yang tumpang tindih, tuntun kain
dengan tangan.

LLLLEBAREBAREBAREBAR JJJJARAKARAKARAKARAK KKKKELIMANELIMANELIMANELIMAN
Panduan garis yang ada di plat jarum menunjukkan
jarak dari posisi jarum di tengah. Untuk menjaga jarak
keliman yang konstan, tuntun kain mengikuti garis
panduan di plat jarum.
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MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT JAHITANJAHITANJAHITANJAHITAN LURUSLURUSLURUSLURUS
Pola-pola jahit lurus harus harus sesuai dengan kain yang
hendak dijahit. Posisi jarum di kiri (No. 10,13) paling tepat
bila digunakan menjahit kain tipis.

No. 0 Posisi jarum di tengah
No. 10 Posisi jarum di kiri
No. 12 Posisi jarum di tengah + jahit mundur otomatis
No. 13 Posisi jarum di kiri + jahit mundur otomatis
Semua Sepatu Serbaguna (A)

MMMMENJAHITENJAHITENJAHITENJAHIT LLLLURUSURUSURUSURUS
1. Letakkan kain di bawah sepatu jahit dan turunkan

sepatunya.
2. Pegang benang atas dan mulailah menjahit. Pandu

kain dengan tangan secara perlahan sembari
menjahit.

3. Saat mencapai ujung jahitan, hentikan menjahit.
4. Tekan tombol Pemotong Benang

MMMMENJAHITENJAHITENJAHITENJAHIT LLLLURUSURUSURUSURUSDDDDENGANENGANENGANENGAN JJJJAHITAHITAHITAHITKKKKUNCIUNCIUNCIUNCIOOOOTOMATISTOMATISTOMATISTOMATIS

(P(P(P(POLAOLAOLAOLANNNNO.O.O.O. 12121212,,,, 13)13)13)13)
1. Letakkan kain di bawah sepatu jahit dan turunkan

sepatunya.
2. Pegang benang atas dan mulailah menjahit. Mesin

akan membuat 4-5 jahitan maju dan 4-5 jahitan
mundur, baru kemudian menjahit maju kembali.

3. Saat mencapai ujung jahitan, tekan tombol Jahit
Mundur. Mesin akan membuat beberapa jahitan
mundur dan beberapa jahitan maju, lalu berhenti
otomatis.

4. Tekan tombol Pemotong Benang

MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT JAHITANJAHITANJAHITANJAHITAN ZIGZAGZIGZAGZIGZAGZIGZAG
Mesin jahit ini mampu membuat jahitan zig-zag dengan
lebar dan langkah jahitan yang beragam (melalui
pengaturan lebar dan langkah jahitan).

No. 1 Jahitan Zigzag
Sepatu Jahit Serbaguna atau Sepatu Jahit Satin ((A, B)

Jahitan Zigzag sering digunakan untuk menjahit hiasan
dan applique.

JJJJAHITANAHITANAHITANAHITAN VVVVERTIKALERTIKALERTIKALERTIKAL RRRRAPATAPATAPATAPAT (S(S(S(SATINATINATINATIN))))
Untuk melakukan sebuah jahitan satin, kurangi langkah
jahitan (lebih pendek) dan pasang sepatu jahit satin (B).

Buka halaman berikutnya untuk melihat panduan menjahit
obras dengan jahitan zigzag.
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MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT KELIMKELIMKELIMKELIM SUSUPSUSUPSUSUPSUSUP
Jahit kelim susup adalah jenis jahitan yang menyamarkan
benang jahitan di sisi kain atas (jahit som).

No. 2 Jahit kelim susup untuk kain non-elastis
No. 3 Jahit kelim susup untuk kain elastis
Sepatu Jahit Kelim Susup (D)

1. Lipat kain seperti terlihat pada gammbar.
a. Kain sedang, tebal
b. Kain tipis
c. Sisi bawah kain (buruk)
d. Jahit obras

2. Penuntun (e) pada Sepatu Jahit Kelim Susup
membantu memastikan lipatan kain terjahit dengan
sama rata. Penuntun jahitan tersebut (e) dapat
diubah-sesuaikan dengan memutar sekrupnya (f).

3. Letakkan kain sedemikian rupa sehingga jahitan lurus
(atau jahitan zigzag) menonjol di tepi keliman dan
jahitan zigzag yang besar mengikat satu benang di
tepi lipatan (g). Apabila diperlukan, putar sekrup (f)
untuk mengubah-sesuaikan sepatu agar dapat
menyentuh tepi lipatan kain.

4. Turunkan sepatu jahit dan jahit lipatan, gerakkan
kain agar berjalan lancar mengikuti penuntun sepatu.

5. Saat selesai menjahit, putar sisi kain.
c. Sisi bawah kain (buruk)
h. Sisi atas kain (baik)

CATATAN:
Untuk menentukan peletakkan penuntun sepatu yang
paling pas, lakukan ujicoba jahitan terlebih dahulu.

MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT JAHITANJAHITANJAHITANJAHITAN OBRAS-PENGUATOBRAS-PENGUATOBRAS-PENGUATOBRAS-PENGUAT
MMMMENGGUNAKANENGGUNAKANENGGUNAKANENGGUNAKAN SSSSEPATUEPATUEPATUEPATU JJJJAHITAHITAHITAHIT OOOOBRASBRASBRASBRAS
No. 1 (Lebar Jahitan 5.0)
No. 3, 33, 35, 36 (Lebar Jahitan 5.0 - 7.0)
Sepatu Jahit Obras (C)

Sejajarkan kain dengan plat penuntun sepatu jahit obras
sehingga jarum turun di tepian kain.

No. 1 (Lebar Jahitan=5.0) dimaksudkan untuk mencegah
kain terurai.

No. 3, 33, 35, 36 didesain untuk menjahit kampuh
sekaligus merapikannya.
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UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan,kecelakaan,kecelakaan,kecelakaan, SepatuSepatuSepatuSepatu JahitJahitJahitJahit ObrasObrasObrasObras
hanyahanyahanyahanya digunakandigunakandigunakandigunakan untukuntukuntukuntuk menjahitmenjahitmenjahitmenjahit polapolapolapola 1,3,33,35,dan1,3,33,35,dan1,3,33,35,dan1,3,33,35,dan 36363636 saja.saja.saja.saja.
JanganJanganJanganJangan ubahubahubahubah pengaturanpengaturanpengaturanpengaturan jahitnya,jahitnya,jahitnya,jahitnya, karenakarenakarenakarena jarumjarumjarumjarum bisabisabisabisa mengenaimengenaimengenaimengenai
sepatusepatusepatusepatu jahitjahitjahitjahit dandandandan patahpatahpatahpatah saatsaatsaatsaat menjahitmenjahitmenjahitmenjahit pola-polapola-polapola-polapola-pola dengandengandengandengan
pengaturanpengaturanpengaturanpengaturan lain.lain.lain.lain.

MMMMENGGUNAKANENGGUNAKANENGGUNAKANENGGUNAKAN SSSSEPATUEPATUEPATUEPATU JJJJAHITAHITAHITAHIT SSSSERBAGUNAERBAGUNAERBAGUNAERBAGUNA
No. 1, 4, 7, 15, 34, 37, 38
Sepatu Jahit Serbaguna (A)

Letakkan kain hingga jarum menyentuh tepian kain saat
sepatu jahit serbaguna digunakan.

No. 1 Untuk lebar zigzag yang lebih rapat (Lebar= 2.0-4.5)
No. 4, 7, 15, 34, 37, 38 untuk menjahit jenis kain elastis
atau kain yang mudah terurai.

CATATAN:
g. Jika ingin, bagian sisa kain bisa dipangkas setelah

menjahit selesai. Hati-hati jangan sampai benangnya
terpotong.

MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT TAMBALTAMBALTAMBALTAMBAL SULAMSULAMSULAMSULAM BEBASBEBASBEBASBEBAS
Hiasan menarik di atas kain dapat diciptakan dengan
membuat jahitan dekoratif di atas beberapa kampuh.
Cobalah untuk memadukan jenis kain lain agar proyek
jahit menjadi lebih beragam.

No. 0
Sepatu Jahit Serbaguna atau Sepatuu Jahit Satin (A, B)

1. Letakkan dua lembar kain dengan sisi atas (baik)
saling berhadapan dan buatlah sebuah jahitan lurus.

2. Buka kampuhnya.

No. 5, 44

3. Posisikan sisi kain (baik) menghadap ke atas dan
buatlah jahitan dekoratif di atasnya. Pastikan jahitan
muncul di kedua sisi kampuh.

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT JAHITANJAHITANJAHITANJAHITAN LURUSLURUSLURUSLURUS
Jahitan lurus adalah jenis jahitan yang kuat dan fleksibel
yang cocok digunakan pada kain-kain rajut dan juga pada
kain denim atau twill.

No. 6 Jahitan Elastis Lurus
No. 32 Jahitan Model Stem untuk Kain Elastis
No. 40 Jahitan Model Gigi Walang (Ric-rac)

Disarankan untuk menggunakan jarum khusus jahit rajut
dan kain sintesis agar jahitan tak loncat dan benang tak
terputus. Lihat halaman 9 untuk info rekomendasi jarum.
a. Jaket b. Celana
c. Tas d. Kantung

JAHITANJAHITANJAHITANJAHITAN MULTIMULTIMULTIMULTI ZIGZAGZIGZAGZIGZAGZIGZAG
Jahitan ini digunakan untuk menjahit bahan elastis dan
obras.

No. 7 Jahit Multi Zigzag
Sepatu Jahit Serbaguna (A)

A. Menjahit bahan elastis
Tarik bahan ke depan dan kebelakang sembari
menjahitnya.

B. Jahit Obras
Digunakan pada kain rajut dan kain yang mudah
terurai. Jarum harus jatuh tepat di bagian tepi kain.
Lihat halaman berikutnya untuk detil lebih jelas.

MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT JAHITANJAHITANJAHITANJAHITAN LURUSLURUSLURUSLURUS
Jahit Jelujur adalah jahitan sementara yang digunakan
saat mengepas garmen dan menyatukan serta menandai
kain.

No. 14 Jahit Jelujur
Sepatu Jahit Serbaguna (A)

1. Letakkan kain di bawah sepatu jahit dan turunkan
tuas sepatu jahit.

2. Pegang benang atas dan mulailah menjahit. Mesin
akan membuat sebanyak 2 jahitan saja.

3. Angkat tuas sepatu jahit
4. Tetap pegang benang atas, kemudian tarik bagian

kain yang dijahit ke belakang, lalu turunkan kembali
tuas sepatu jahit.

5. Mulailah menjahit. mesin akan membuat sebanyak 2
jahitan.

6. Ulangi seperlunya hingga baris jahitan rampung.

CATATAN:
Agar lembaran kain tak bergeser, tusukkan jarum pentul
melintang arah jahit jelujur.

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan,kecelakaan,kecelakaan,kecelakaan, pastikanpastikanpastikanpastikan jarumjarumjarumjarum tidaktidaktidaktidak
menghantammenghantammenghantammenghantam jarumjarumjarumjarum pentulpentulpentulpentul saatsaatsaatsaat sedangsedangsedangsedang menjahit.menjahit.menjahit.menjahit.

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT PADAPADAPADAPADA KANCINGKANCINGKANCINGKANCING
No. 11
Sepatu Jahit Kancing UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:

PastikanPastikanPastikanPastikan jarumjarumjarumjarum tidaktidaktidaktidak menghantammenghantammenghantammenghantam kancingkancingkancingkancing saatsaatsaatsaat menjahit,menjahit,menjahit,menjahit,
karenakarenakarenakarena bisabisabisabisa patah.patah.patah.patah.

7. Angkat sepatu jahit dan potong benang sepanjang 10
cm (4").

8. Tarik pangkal benang ke sisi bawah kain (buruk)
dengan jahit manual. Ikat benang hingga terkunci.

9. Setelah menjahit, geser Tuas Gigi ke kanan.

CATATAN:
Untuk menjahit kancing dengan 4 lubang, ikuti prosedur di
atas untuk menggarap 2 lubang terlebih dahulu, kemudian
naikkan tuas sepatu jahit perlahan dan geser kain hingga 2
lubang kancing lainnya berada di posisi siap jahit, baik
jahit paralel maupun menyilang.

PPPPALANGALANGALANGALANG BBBBENANGENANGENANGENANG
Kancing-kancing yang biasa ditemui pada mantel dan jaket
kerapkali memiliki tangkai benang yang berfungsi
memberi jarak kancing dengan kain. Untuk menjahit
kancing jenis ini selipkan jarum pentul di bawah celah
tengah sepatu jahit dari depan. Buatlah jahitan di atas
jarum pentul tadi. Untuk membuat tangkai benang, tarik
benang ke sisi belakang kancing dan gulung benang
memutari jahitan kemudian ikat pangkalnya.

1. Turunkan gigi dengan menggeser Tuas Gigi ke kiri.
(Sebuah pesan pop-up muncul saat pola jahitan No.
11 dipilih, setelah itu tekan tanda "�".

2. Pasang Sepatu Jahit Kancing, Sejajarkan kedua
lubang kancing dengan celah sepatu jahit dan
kemudian turunkan sepatu hingga mengunci kancing.

3. Ubah-sesuaikan lebar jahitan hingga jarum bisa
masuk ke lubang kiri.

4. Periksa pergeseran jarum dengan menekan Tombol
Pantulan Lebar Jahitan untuk memastikan jarum tak
menghantam kancing. Turunkan jarum ke lubang
kancing dengan memutar roda tangan.

5. Buatlah beberapa jahitan pada kancing dengan
menekan tombol-tombol + dan -. Mesin membuat
sebanyak 8 jahitan.

6. Mulailah menjahit dengan kecepatan rendah. Mesin
menjahit jahitan dengan jumlah yang tertampil pada
display, kemudian membuat ikatan dan berhenti.

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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MEMASANGMEMASANGMEMASANGMEMASANG RITZSLETINGRITZSLETINGRITZSLETINGRITZSLETING
PPPPASANGASANGASANGASANG TTTTENGAHENGAHENGAHENGAH
No. 0 Jahit Lurus (Posisi Jarum Tengah)
Sepatu Jahit Ritzsleting (E)

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan,kecelakaan,kecelakaan,kecelakaan, janganjanganjanganjangan mengubahmengubahmengubahmengubah
posisiposisiposisiposisi jarum,jarum,jarum,jarum, karenakarenakarenakarena dapatdapatdapatdapat menyebabkanmenyebabkanmenyebabkanmenyebabkan jarumjarumjarumjarum menghantammenghantammenghantammenghantam
sepatusepatusepatusepatu jahitjahitjahitjahit dandandandan mematahkanmematahkanmematahkanmematahkan jarumjarumjarumjarum bahkanbahkanbahkanbahkan merusakmerusakmerusakmerusak mesin.mesin.mesin.mesin.

5. Jahit melintang di bagian bawah dan sisi kanan
ritzsleting. Lepas jelujur dan tekan.

PPPPASANGASANGASANGASANG DDDDIIII LLLLIPATANIPATANIPATANIPATAN
No. 0 Jahit Lurus (Posisi Jarum Tengah)
Sepatu Jahit Ritzsleting (E)

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan,kecelakaan,kecelakaan,kecelakaan, janganjanganjanganjangan mengubahmengubahmengubahmengubah
posisiposisiposisiposisi jarum,jarum,jarum,jarum, karenakarenakarenakarena dapatdapatdapatdapat menyebabkanmenyebabkanmenyebabkanmenyebabkan jarumjarumjarumjarum menghantammenghantammenghantammenghantam
sepatusepatusepatusepatu jahitjahitjahitjahit dandandandan mematahkanmematahkanmematahkanmematahkan jarumjarumjarumjarum bahkanbahkanbahkanbahkan merusakmerusakmerusakmerusak mesin.mesin.mesin.mesin.

1. Jelujuri lubang ritzsleting di atas garis kampuh.
a: Jahit lurus
b: Ujung lubang
c: Jelujur
d: Sisi bawah (buruk) kain

2. Lipat kampuh ke kiri dan ke kanan. Untuk lipatan ke
kanan, sisakan lipatan sepanjang 3 mm (terlihat)
Selipkan ritzsleting di bawah lipatan 3 mm tadi.

1. Jelujuri lubang ritzsleting di atas garis kampuh.
a: Jahit lurus
b: Ujung lubang
c: Jahit jelujur
d: Sisi bawah kain (buruk)

2. Buka kampuhnya dan letakkan ritzsleting menghadap
ke bawah di atas kampuh dengan posisi gigi sejajar
dengan garis kampuh. Jelujuri tepian ritzsleting.

3. Pasang Sepatu jahit Ritzsleting.
Selipkan pin sepatu jahit sisi kiri ke tiang sepatu bila
hendak menjahit sisi kanan ritzsleting, dan begitu
pula sebaliknya, selipkan pin sepatu jahit sisi kanan
bila menjahit sisi kiri ritzsleting.

4. Jahitlah di sisi atas (baik) kain. Jahit sisi kiri dari
bawah ke atas.

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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MMMMENJAHITENJAHITENJAHITENJAHIT DDDDIIII SSSSEKELILINGEKELILINGEKELILINGEKELILING KKKKEPALAEPALAEPALAEPALA RRRRITZSLETINGITZSLETINGITZSLETINGITZSLETING

MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT QUILTQUILTQUILTQUILT
Sebuah jahitan quilt terdiri dari tiga lapisan:
Lapisan atas, lapisan busa dan lapisan bawah. Lapisan atas
merupakan gabungan dari beberapa kain.

No. 0 Jahit lurus (Posisi Jarum tengah)
No. 198 Jahit Quilt Sulaman Tangan
Sepatu Jahit Lurus / Jahit Tambal Sulam Quilt
Palang Quilt

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan,kecelakaan,kecelakaan,kecelakaan, janganjanganjanganjangan mengubahmengubahmengubahmengubah
posisiposisiposisiposisi jarum,jarum,jarum,jarum, karenakarenakarenakarena dapatdapatdapatdapat menyebabkanmenyebabkanmenyebabkanmenyebabkan jarumjarumjarumjarum menghantammenghantammenghantammenghantam
sepatusepatusepatusepatu jahitjahitjahitjahit dandandandan mematahkanmematahkanmematahkanmematahkan jarumjarumjarumjarum bahkanbahkanbahkanbahkan merusakmerusakmerusakmerusak mesin.mesin.mesin.mesin.

MMMMENGGABUNGKANENGGABUNGKANENGGABUNGKANENGGABUNGKAN LLLLEMBARAN-EMBARAN-EMBARAN-EMBARAN-LLLLEMBARANEMBARANEMBARANEMBARAN KKKKAINAINAINAIN
Gunakan pola No. 0 dengan kampuh jahit selebar 1/4 inchi
(6.3 mm) untuk menggabung lembaran-lembaran kain.
Selipkan palang quilt ke tiang sepatu jahit dan atur
jaraknya sesuai kebutuhan.

MMMMENJAHITENJAHITENJAHITENJAHIT QQQQUILTUILTUILTUILT
Jahit ketiga lapisan (atas, busa dan bawah). Gunakan
palang quilt untuk menjahit baris yang berurutan.

JJJJAHITANAHITANAHITANAHITAN QQQQUILTUILTUILTUILT AAAAKSENKSENKSENKSEN SSSSULAMANULAMANULAMANULAMAN TTTTANGANANGANANGANANGAN

(No.(No.(No.(No. 198)198)198)198)
Gunakan benang jahit nilon transparan atau benang sangat
tipis yang sesuai dengan lapisan atas. Kemudian, gulung
benang yang berwarna kontras dengan kain di palet. Atur
tegangan benang atas ke tingkat maksimum. Saat
menjahit benang palet (bawah) akan tertarik ke atas dan
memberi akses sulaman quilt tangan. Ubah-sesuaikan
tegangan benang dan langkah jahitan sesuai kebutuhan.

3. Pasang Sepatu jahit Ritzsleting.
Selipkan pin sepatu jahit sisi kiri ke tiang sepatu bila
hendak menjahit sisi kanan ritzsleting, dan begitu
pula sebaliknya, selipkan pin sepatu jahit sisi kanan
bila menjahit sisi kiri ritzsleting.

4. Jahit sisi kiri ritzsleting dari bawah ke atas.

5. Balik kain dan jahit dari bawah ke sisi kanan
ritzsleting.

4. Hentikan menjahit pada saat jarum masih menusuk
kain dan sepatu jahit mencapai kepala ritzsleting
sekitar 5 cm dari ujung ritzsleting.

1. Hentikan menjahit sebelum mencapai kepala
ritzsleting.

2. Turunkan jarum hingga menusuk kain.
3. Angkat sepatu jahit dan geser kepala ritzsleting ke

belakang.
4. Turunkan sepatu jahit dan lanjutkan menjahit.
5. Lepas jahitan jelujur.

a. Kepala ritzsleting

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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SEMATANSEMATANSEMATANSEMATAN PENGUATPENGUATPENGUATPENGUAT DANDANDANDAN TAMBALANTAMBALANTAMBALANTAMBALAN
OTOMATISOTOMATISOTOMATISOTOMATIS
Sepatu Jahit Lubang Kancing dapat digunakan untuk
membuat jahitan penguat dan tambalan otomatis.

No. 16 Sematan Penguat, untuk memperkuat area yang
banyak menerima tekanan, seperti sudut-sudut kantung.
No. 17 Tambalan, sulam tisik dan aplikasi lain.
Sepatu Jahit Lubang Kancing

4. Turunkan Tuas Lubang Kancing.
CATATAN:
Mesin tidak akan menjahit apabila Tuas Lubang
Kancing tidak diturunkan dengan benar atau sepatu
lubang kancing tak terposisikan dengan tepat.

5. Pegang benang atas dan mulailah menjahit.

6. Mesin akan membuat jahitan penguat atau tambalan
seperti yang terlihat di gambar.
Mesin akan berhenti secera otomatis saat pola telah
terjahit penuh.

7. Tekan tombol Pemotong Benang dan angkat tuas
sepatu jahit untuk mengambil kain.

1. Ubah-sesuaikan plat geser yang ada di Sepatu Jahit
Lubang Kancing sesuai dengan ukuran sematan
penguat atau tambalan yang hendak dibuat.
a= Panjang sematan atau tambalan

2. Masukkan benang atas melalui lubang di Sepatu Jahit
Lubang Kancing dan tarik ke sisi kiri.

3. Letakkan kain di bawah sepatu jahit dengan titik jahit
di atas bidang yang lebih tebal.
Turunkan sepatu jahit.

4. Saat membuat sematan penguat di tepian kain tebal,
seperti kantung, letakkan sebuah lapisan karton
dengan ketebalan yang sama di sebelah kain untuk
meratakan posisi sepatu jahit dan bidang yang akan
dijahit.
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MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT LUBANGLUBANGLUBANGLUBANG KANCINGKANCINGKANCINGKANCING
Pilih gaya lubang kancing yang dikehendaki.
Mesin ini mampu menjahit 13 jenis lubang kancing yang
berbeda.

18. Lubang Kancing Penguat (Lebar)
19. Lubang Kancing Penguat (Rapat)
20. Lubang Kancing Model Lubang Kunci
21. Lubang Kancing Model Lubang Kunci dengan palang
22. Lubang Kancing Model Lubang Kunci Runcing
23. Lubang Kancing Ujung Bundar (Rapat)
24. Lubang Kancing Ujung Bundar (Lebar)
25. Lubang Kancing Ujung Bundar dengan palang
26. Lubang Kancing Ujung Bundar (Kedua ujung bundar)
27. Lubang Kancing Dekoratif
28. Lubang Kancing Elastis
29. Lubang Kancing Model Pusaka
30. Lubang Kancing Paspoal

CATATAN:
Tingkat kerapatan sisi-sisi lubang kancing dapat
diubah-sesuaikan melalui pengaturan langkah jahit.

1. Tandai posisi dan panjang lubang kancing di atas
kain.

2. Letakkan kancing di plat sepatu jahit lubang
kancing. Apabila kancing belum terpasang dengan
pas, geser platnya sesuai dengan diameter dan
ketebalan kancing.

a= panjang kancing + ketebalan

3. Masukkan benang atas ke lubang sepatu Jahit
Lubang Kancing dan tarik ke kiri.

4. Letakkan kain di bawah sepatu jahit dan pastikan
tanda yang ada di kain telah sejajar dengan tanda
yang ada di Sepatu jahit Lubang Kancing.
Turunkan sepatu jahit saat plat rangka Sepatu Jahit
Lubang Kancing ditarik.
CATATAN:
Gunakan alas kain keras apabila menjahit kain
berbahan elastis.

5. Turunkan Tuas Lubang Kancing.
CATATAN:
Mesin tidak akan menjahit apabila Tuas Lubang
Kancing tidak diturunkan dengan benar atau sepatu
lubang kancing tak terposisikan dengan tepat.

6. Pegang benang atas dan mulailah menjahit.

7. Mesin akan menjahit lubang kancing sesuai urutan
(terlihat di gambar) dan secara otomaris berhenti
saat lubang kancing telah terjahit.
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8. Tekan tombol Pemotong Benang dan angkat sepatu
jahit agar kain dapat diambil.
Untuk menjahit di atas jahitan lubang kancing yang
sama, angkat sepatu jahit agar kembali ke posisi
semula.

9. Gunakan pendedel benang untuk membuka bagian
tengah lubang kancing, hati-hati jangan sampai
mengenai ujung lubang kancing. Untuk jaga-jaga,
letakkan sebuah jerum pentul di ujung lubang
kancing.

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:
SaatSaatSaatSaat menggunakanmenggunakanmenggunakanmenggunakan pendedelpendedelpendedelpendedel benang,benang,benang,benang, janganjanganjanganjangan meletakkanmeletakkanmeletakkanmeletakkan jarijarijarijari didididi
jalurjalurjalurjalur pemotongan.pemotongan.pemotongan.pemotongan.

CATATAN:
Untuk menjahit lubang kancing di atas kain tebal atau di
atas beberapa lapisan garmen, pasang Alas Plat
(Underplate) terlebih dahulu. Letakkan kain di antara Alas
Plat dan Seppatu jahit Lubang Kancing.

LUBANGLUBANGLUBANGLUBANG KANCINGKANCINGKANCINGKANCING PASPOALPASPOALPASPOALPASPOAL
Lubang kancing paspoal memberi sentuhan professional
pada busana jas, mantel dan jaket.

No. 30 Lubang Kancing Paspoal
Sepatu Jahit Lubang Kancing

1. Potong kain sepanjang 2.5 cm, sekitar 1 cm lebih
panjang dari hasil jahitan lubang kancing. Tandai
kain dan sejajarkan dengan tanda di lubang kancing,
jelujuri.
a. Sisi atas kain (baik)
b. Sisi bawah (buruk)

2. Turunkan Tuas Lubang kancing dan mulailah
menjahit. (Lihat halaman sebelumnya)
Mesin akan menjahit lubang kancing sesuai urutan
(terlihat di gambar) dan secara otomaris berhenti
saat lubang kancing telah terjahit.

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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3. Tekan tombol Pemotong benang dan angkat sepatu
jahit agar kain dapat diambil.

4. Potong bagian tengah lubang kancing dengan
hati-hati sepanjang 3 mm dari masing-masing
ujungnya, potong pula sudutnya. (Lihat gambar)
Lepas jahitan jelujurnya.

5. Tarik tambalan kain masuk ke lubang kancing hingga
keluar ke sisi bawah kain (buruk).

6. Balik kainnya dan tarik tambalan melalui lubang
kancing. Tekan tambalan kainnya.
c. Sisi bawah kain (buruk)
d. Sisi atas kain (baik)

7. Balik tambalannya dan tekan keliman kiri dan
kanan.

8. Lipat setiap sisi tambalan hingga membentuk
lipatan yang bertemu di tengah-tengah lubang
kancing dan menutup lubang. Tekan tambalan
kainnya.

9. Baik kain ke sisi atas (baik) dan jelujuri di sepanjang
bagian tengah masing-masing lipatan.
a. Sisi atas kain (baik)

10. Lipat kain dan buatlah jahitan di sepanjang keliman
di kedua sisi dengan jarak kurang lebih selebar
jarum dari garis jahit awal. Lepas jahitan jelujur.
c. Sisi bawah kain (buruk)

11. Lipat kain di sepanjang ujung lubang kancing dan
buatlah jahitan di ujung segitiga di garis jahitan
awal.

12. Tekan dan pangkas tambalan kain hingga 5 mm
(3/16") dari jahitan.
a. Sisi atas kain (baik)
c. Sisi bawah kain (buruk)

CATATAN:
Ketika menjahit di atas kain tipis, buatlah sematan
penguat di area lubang kancing. Potong tambalan kain alas
yang mudah hancur dengan lebar 3 cm (1 1/4") dan
panjang 2 cm (3/4") melebihi ukuran lubang kancing.
Letakkan alas kain di sisi bawah kain (sisi buruk).



35

LUBANGLUBANGLUBANGLUBANG MATAMATAMATAMATA AYAMAYAMAYAMAYAM
Pola jahit yang satu ini digunakan untuk membuat lubang
ikat pinggang dan aplikasi lain yang serupa.

No. 31 Luvang mata Ayam
Sepatu Jahit Satin (B)
Pola jahit mata ayam memiliki 3 jenis ukuran tergantung
dari langkah jahitan yang dipilih.

1. Letakkan kain di bawah sepatu jahit dan turunkan
sepatunya. Mulailah menjahit.
Mesin akan menjahit lubang dan berhenti otomatis.

2. Tekan tombol Pemotong Benang dan angat sepatu
jahit.

3. Buatlah sebuah lubang di tengah-tengah.

CATATAN:
Mesin ini tidak dilengkapi dengan pembuat lubang mata
ayam.

POLAPOLAPOLAPOLA HIASANHIASANHIASANHIASAN SAMBUNGSAMBUNGSAMBUNGSAMBUNG
Untuk membuat pola-pola jahit hiasan sambung, gunakan
Sepatu Jahit Satin. Sepatu ini memiliki sebuah lekukan di
bagian bawah yang berfungsi untuk memudahkan jahitan
Satin (atau pola jahitan rapat lainnya) bergerak dengan
lancar di bawah sepatu jahit.
No. 39-249
Sepatu Jahit Satin (B)

Untuk mengubah pola jahit hiasan, ubah-sesuaikan
langkah dan lebar pola jahit. Kemudian lakukan uji coba
jahit di kain hingga mendapat ukuran pola yang tepat.

MMMMENJAHITENJAHITENJAHITENJAHIT KKKKAINAINAINAIN TTTTIPISIPISIPISIPIS
Saat menjahit kain tipis, disarankan untuk menggunakan
alas kain keras (stabilizer) di sisi bawah kain, untuk
mencegah kain berkerut karena jahitan yang rapat.
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APPLIQUEAPPLIQUEAPPLIQUEAPPLIQUE
No. 200, 201, 202
Sepatu Jahit Aplikasi/Feston (Open Toe)

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan,kecelakaan,kecelakaan,kecelakaan, janganjanganjanganjangan mengubahmengubahmengubahmengubah lebarlebarlebarlebar
jahitanjahitanjahitanjahitan melebihimelebihimelebihimelebihi 5.0.5.0.5.0.5.0. JikaJikaJikaJika tidak,tidak,tidak,tidak, jarumjarumjarumjarum dapatdapatdapatdapat menghantammenghantammenghantammenghantam
sepatusepatusepatusepatu jahitjahitjahitjahit dandandandan patah.patah.patah.patah.

1. Letakkan applique di atas kain yang telah disemprot
cairan perekat khusus.

2. Mulailah menjahit applique di sisi atas (baik) kain.
Jahitlah di tepian applique.

Saat menjahit sudut yang tajam atau berkelok, bawa
jarum ke posisi terendah dan angkat sepatu jahit.
Gunakan jarum sebagai titik putar dan gerakkan kain
sesuai alur applique.

CATATAN:
Applique juga dapat dijahit dengan jahitan satin
menggunakan Sepatu Jahit Satin (halaman 24). Disarankan
untuk meletakkan alas kain keras di sisi bawah (buruk)kain
agar kain tak berkerut.

APPLIQUEAPPLIQUEAPPLIQUEAPPLIQUE
Meja jahit lengan bebas dapat digunakan setelah meja
jahit tambahan dilepas. Meja ini memudahkan proses
menjahit keliman celana, lengan baju dan busana
anak-anak.

CATATAN:
Untuk melihat cara melepas Meja Jahit Tambahan, lihat
halaman 7.

SEPATUSEPATUSEPATUSEPATU JAHITJAHITJAHITJAHIT PARALELPARALELPARALELPARALEL
Sepatu jahit ini digunakan untuk menjahit baris-baris yang
parelel.

1. Pasang Sepatu Jahit Paralel
2. Mulailah menjahit barisan yang pertama.
3. Sejajarkan jahitan barisan pertama dengan tanda

warna merah yang ada di sepatu jahit (di antara
atau tepat di atasnya, sesuai dengan jarak yang
diinginkan dari barisan pertama. Kemudian mulailah
menjahit barisan kedua.

4. Untuk menjahit baris selanjutnya, ulangi langkah
sebelumnya, gunakan tanda warna merah di sepatu
jahit agar jahitan dapat sejajar.

5. Lakukan hal yang sama untuk baris-baris berikutnya.

CATATAN:
Garis panduan vertikal yang pertama terletak di
kiri/kanan sepanjang 1/2" dari posisi jarum tengah.
Garis panduan kedua terletak sekitar 1/4" dari garis
penduan pertama. Sepatu jahit juga memiliki satu
tanda lagi yang terletak di ujung sepatu.

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT DENGANDENGANDENGANDENGAN JARUMJARUMJARUMJARUM KEMBARKEMBARKEMBARKEMBAR
Ketika menjahit hiasan dengan menggunakan jarum
kembar, terdapat banyak efek-efek menarik yang bisa
didapatkan. Terlebih lagi jika menggunakan dua warna
benang yang berbeda. Jangan lupa untuk melakukan uji
coba jahit terlebih dahulu.

Semua pola kecuali No. 11, 16-31 dapat dijahit dengan
jarum kembar.
Sepatu Jahit Serbaguna/Sepatu Jahit Satin (A, B)

CATATAN:
Jarum kembar tidak disertakan dalam paket pembelian
mesin jahit ini.

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:
a.a.a.a. GunakanGunakanGunakanGunakan jarumjarumjarumjarum kembarkembarkembarkembar merekmerekmerekmerek SINGER.SINGER.SINGER.SINGER. PenggunaanPenggunaanPenggunaanPenggunaan jarumjarumjarumjarum

lainlainlainlain bisabisabisabisa mengakibatkanmengakibatkanmengakibatkanmengakibatkan jarumjarumjarumjarum patah.patah.patah.patah.
b.b.b.b. PemasanganPemasanganPemasanganPemasangan benangbenangbenangbenang kekekeke jarumjarumjarumjarum kembartidakkembartidakkembartidakkembartidak dapatdapatdapatdapat dilakukandilakukandilakukandilakukan

dengandengandengandengan fiturfiturfiturfitur pemasangpemasangpemasangpemasang benangbenangbenangbenang jarum.jarum.jarum.jarum. BenangBenangBenangBenang harusharusharusharus
dimasukkandimasukkandimasukkandimasukkan kekekeke lubanglubanglubanglubang jarumjarumjarumjarum secarasecarasecarasecara manual.manual.manual.manual.

1. Lepas jarum biasa dan pasang jarum kembar.
2. Pasang benang ke jarum pertama mengikuti alur

pemasangan seperti biasa.
3. Masukkan benang ke lubang jarum dari depan ke

belakang.

4. Pasang Pin Spul Tambahan beserta ganjalannya ke
dalam lubang.

5. Pasang kumparan benang kedua.
6. Kaitkan benang di pengait dari bukaan belakang.
7. Pasang kumparan benang kedua dgn cara yg sama.
8. Untuk hasil jahit yang lebih bagus, jangan

meletakkan benang di penuntun benang di tiang
jarum.

9. Masukkan benang ke lubang jarum kanan dari depan
ke belakang.

10. Tekan Tombol Pengaturan
11. Ubah-sesuaikan lebar jarum kembar dengan

menekan tombol + atau -.

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:
AturAturAturAtur lebarlebarlebarlebar jarumjarumjarumjarum kembar,kembar,kembar,kembar, jikajikajikajika tidaktidaktidaktidak jarumjarumjarumjarum dapatdapatdapatdapat menghantammenghantammenghantammenghantam
platplatplatplat jarumjarumjarumjarum dandandandan patah.patah.patah.patah.

12. Tekan Tombol Pengaturan sekali lagi dan pilih pola
yang diinginkan.
Tanda penggunaan jarum kembar akan muncul di
layar dan lebar jahitan secara otomatis berkurang.

13. Lakukan uji coba jahit terhadap pola yang dipilih
dengan cara memutar roda tangan melawan arah
jarum jam perlahan sekedar memastikan bahwa
jarum tidak mengenai tepian sepatu jahit.

14. Mulailah menjahit.

CATATAN:
Menjahit dengan jarum kembar tetap dapat diaktifkan
saat menjahit rangkaian dengan masuk ke pengaturan
mode jarum kembar.

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT RANGKAIANRANGKAIANRANGKAIANRANGKAIAN
Pola-pola jahit dan huruf dapat dikombinasikan dalam
sebuah rangkaian.
Untuk memasuki mode jahit rangkaian, tekan Tombol
Rangkaian (Sequence) di Layar Home.
LCD akan menampilkan Layar Rangkaian.

MMMMEMILIHEMILIHEMILIHEMILIH PPPPOLAOLAOLAOLA-P-P-P-POLAOLAOLAOLA JJJJAHITAHITAHITAHIT
1. Cara memilih pola-pola jahit di mode ini sama

dengan cara pemilihan pola di mode menjahit biasa.
(Lihat halaman 13 untuk melihat informasi pilihan
jahit).

2. Setelah memilih sebuah pola jahit, lakukan hal yang
sama jika ingin menambahkan pola berikutnya dan
akan muncul di layar LCD bagian kiri atas tepat di
bawah pola yang dipilih sebelumnya.

CATATAN:
Beberapa pola mungkin tak bisa
dikombinasikan ke dalam rangkaian.
Apabila sebuah pola tak dapat
ditambahkan, sebuah pesan akan
muncul di layar. Tekan tombol "�".

MMMMEMILIHEMILIHEMILIHEMILIH HHHHURUFURUFURUFURUF-H-H-H-HURUFURUFURUFURUF JJJJAHITAHITAHITAHIT
1. Untuk memasukkan sebuah pola huruf ke dalam

rangkaian, tekan tombol Huruf di layar LCD yang
ditunjukkan dengan huruf kecil "a".

2. Tekan tombol kiri untuk memilih huruf Balok dan
tekan tombol kanan untuk memilih huruf Latin.
Huruf yang terpilih akan tertandai.

3. Tekan tombol "�".
Huruf besar dari pola yang dipilih akan muncul.

4. Langsung tekan huruf yang dikehendaki. Jika ingin
mengganti besar kecilnya huruf, angka dan lainnya
tekan tombol Karakter di layar bagian bawah.
a. Huruf-huruf besar
b. Huruf-huruf kecil
c. Angka dan huruf khusus

5. Huruf yang terpilih akan ditampilkan di layar bagian
atas.

6. Tombol-tombol panah di atas akan menggerakkan
kursor.

7. Untuk menyelipkan huruf, gerakkan kursor ke titik
penyelipan huruf baru kemudian pilih hurufnya.
Untuk menghapus huruf, gerakkan kursor ke titik
sebelah kanan huruf yang akan dihapus, baru tekan
tombol Hapus (d).
Untuk mengganti gaya huruf tekan tombol Gaya (e).

8. Ketika rangkaian huruf telah lengkap, Tekan tanda
"�". Layar Rangkaian akan muncul kembali.

Ketika telah berada di Layar Rangkaian, huruf-huruf yang
terpilih akan muncul di layar bagian kiri. Kursor akan
menghilang apabila panjang huruf melebihi area yang
terlihat. Lihat halaman berikutnya untuk mengetahui cara
memindah kursor.

CATATAN:
1. Apabila sebuah huruf telah dipilih, yang memiliki

ukuran berbeda seperti misal huruf "j" dan "g", maka
lebar serta panjang huruf lainnnya akan
diubah-sesuaikan secara otomatis.

2. Sebuah rangkaian mampu
menampung maksimal 60
pola-pola jahit dan huruf. Apabila
batasnya terlampaui, sebuah
pesan akan muncul. Tekan tombol
"�".
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MMMMEMILIHEMILIHEMILIHEMILIH HHHHURUFURUFURUFURUF-H-H-H-HURUFURUFURUFURUF JJJJAHITAHITAHITAHIT
Posisi kursor adalah pola jahit atau huruf yang tertandai.
Dengan menekan tombol-tombol Kursor (a,b), kursor akan
berpindah ke atas/ ke bawah.
Kursor digunakan untuk memmeriksa pola-pola yang
tertandai, menyisipkan dan menghapus dan bahkan
meng-edit setiap pola.
CATATAN: Saat kursor dipindah ke bagian atas rangkaian,
maka kursor akan menghilang. (c)

MMMMEMERIKSAEMERIKSAEMERIKSAEMERIKSA PPPPOLA-OLA-OLA-OLA-PPPPOLAOLAOLAOLA DANDANDANDANHHHHURUFURUFURUFURUF TTTTERTANDAIERTANDAIERTANDAIERTANDAI
Seiring dengan bertambahnya panjang rangkaian,
pola-pola dan huruf-huruf akan menghilang dari tampilan
layar. Untuk memeriksanya ulang, gerakkan kursor ke atas
atau ke bawah menggunakan tombol-tombol Kursor.

MMMMENYISIPKANENYISIPKANENYISIPKANENYISIPKAN PPPPOLAOLAOLAOLA ATAUATAUATAUATAUHHHHURUFURUFURUFURUF
Mesin akan menyisipkan sebuah pola atau huruf tepat di
sebelah pola atau huruf yang tertandai.
Pindahkan kursor untuk menandai pola tepat di titik
sebelum posisi yang diinginkan.
Untuk menyisipkan sebuah pola, pilih nomor pola.
Untuk menyisipkan sebuah huruf, tekan tombol Huruf dan
pilih, atau edit hurufnya seperti yang dijelaskan di
halaman sebelumnya.

MMMMENGHAPUSENGHAPUSENGHAPUSENGHAPUS PPPPOLAOLAOLAOLA ATAUATAUATAUATAUHHHHURUFURUFURUFURUF
1. Pindahkan kursor ke pola atau huruf yang ingin

dihapus.
2. Tekan tombol Hapus (d) dengan cepat (kurang dari 5

detik). Mesin akan menghapus pola atau huruf dan
kursornya akan berpindah ke pola atau huruf
selanjutnya. (Apabila yang telah dihapus adalah
pola atau huruf paling akhir, maka kursor akan
kembali ke pola atau huruf sebelumnya.)

3. Jika ingin menghapus semua pola dan huruf, tekan
tombol Hapus dan tahan selama 5 detik atau
pindahkan kursor ke bagian atas rangkaian dan
tekan tombol Hapus.

Ketika menghapus semua pola dan
huruf, sebuah pesan pop-up muncul dan
tekan tombol " � ". Maka mesin akan
melakukan penghapusan. Untuk
membatalkannya, tekan tombol "X".

MMMMENGEDITENGEDITENGEDITENGEDIT SSSSEBUAHEBUAHEBUAHEBUAHHHHHURUFURUFURUFURUF DIDIDIDI RRRRANGKAIANANGKAIANANGKAIANANGKAIAN
1. Pindahlan kursor ke huruf yang hendak di-edit.
2. Tean tombol Huruf.

Layar Pemilihan Gaya Huruf akan muncul.
3. Pilih gaya huruf dan tekan tombol "�".

Layar Huruf Rangkaian akan muncul.

4. Editlah huruf seperti yang dijelaskan di halaman
sebelumnya.
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MMMMENGUBAH-SESUAIKANENGUBAH-SESUAIKANENGUBAH-SESUAIKANENGUBAH-SESUAIKAN SSSSETIAPETIAPETIAPETIAP PPPPOLAOLAOLAOLA ATAUATAUATAUATAU HHHHURUFURUFURUFURUF

DIDIDIDI SEBUAHSEBUAHSEBUAHSEBUAH RRRRANGKAIANANGKAIANANGKAIANANGKAIAN
Setiap pengaturan pola jahit (lebar/langkah jahit,
pantulan/jahit mundur) dapat diubah-sesuaikan.
1. Pindahkan kursor ke pola yang hendak diedit.
2. Ubah pengaturan ke mode normal. (Halaman 14)

MMMMENYIMPANENYIMPANENYIMPANENYIMPAN RRRRANGKAIANANGKAIANANGKAIANANGKAIAN
Rangkaian-rangkaian jahitan dapat disimpan ke dalam
sebuah memori penyimpanan. Terdapat empat folder
penyimpanan yang bisa digunakan. File akan tetap berada
di penyimpanan meski mesin dimatikan.

a.a.a.a. UntukUntukUntukUntuk menyimpanmenyimpanmenyimpanmenyimpan sebuahsebuahsebuahsebuah rangkaianrangkaianrangkaianrangkaian
1. Tekan tombol Memori setelah memilih pola-pola

atau huruf.
2. Pilih salah satu dari folder penyimpanan. Untuk

membatalkan tekan tombol "X"".

CATATAN:
Apabila di dalam folder
penyimpanan terdapat file
rangkaian yang sama, sebuah
pesan akan muncul meminta
konfirmasi untuk menindas file
atau tidak. Untuk menindas file
(menghapus yang lama), tekan
tombol " � " sedangkan untuk
membatalkan tekan "X". Pesan
pun akan menghilang.

3. Saat folder memori penyimpanan tertandai tekan
tombol "�".

4. Layar Rangkaian akan muncul dan ikon Folder
menunjukkan nomor folder yang digunakan.

b.b.b.b. UntukUntukUntukUntuk membukamembukamembukamembuka rangkaianrangkaianrangkaianrangkaian yangyangyangyang tersimpantersimpantersimpantersimpan
1. Tekan tombol Unggah di Layar Rangkaian
2. Memori ditunjukkan dengan nomor. Tekan

rangkaian/memori yang dikehendaki.

3. Ketika nomor file telah tertandai, tekan tombol "�".
4. Rangkaian yang hendak dibuka kembali akan

ditunjukkan di layar bagian kiri atas. Baru kemudian
mulailah menjahitnya.

CATATAN:
Apabila terdapat rangkaian lain telah dibuat
sebelum proses pengunggahan rangkaian yang
tersimpan, maka rangkaian baru akan disisipkan di
sebelah kursor.
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MMMMENJAHITENJAHITENJAHITENJAHIT RRRRANGKAIANANGKAIANANGKAIANANGKAIAN
Setelah jahitan dipilih sebagai sebuah proyek rangkaian
jahit, mesin akan menjahitnya.

MENJAHIT
1. Pasang Sepatu Jahit satin saat menjahit jahitan

dekoratif dan huruf.
2. Turunkan sepatu jahit dan mulailah menjahit.

Mesin akan menjahit perlahan di awal, dan menjahit
rangkaian secara berulang.

CATATAN:
Jika tombol Pemotong Benang ditekan saat sedang
menjahit, mesin akan berhenti di akhir rangkaian dan
memotong benang.

MMMMODEODEODEODE RRRRANGKAIANANGKAIANANGKAIANANGKAIAN TTTTUNGGALUNGGALUNGGALUNGGAL
Dengan menekan tombol Rangkaian Tunggal, ikon akan
berubah menjadi sebuah lingkaran dan fitur jahit
Rangkaian Tunggal pun diaktifkan. Mode ini memiliki dua
fungsi:
1. Sebagai pengaturan satu pola jahit. Nilai langkah

dan lebar jahitan sama dengan semua pola-pola
jahit di rangkaian. Pengaturan langkah/lebar jahit
dan pantulan/jahit muncur dapat diubah dalam satu
pola jahit.

2. Menjahit satu kali dan berhenti di ujung rangkaian.

CATATAN:
Dalam mode ini, fungsi tombol Hapus tidak diaktifkan.
Tekan tombol Rangkaian Tunggal sekali lagi untuk
mengaktifkannya.

MMMMENJAHITENJAHITENJAHITENJAHIT RRRRANGKAIANANGKAIANANGKAIANANGKAIAN DARIDARIDARIDARI AAAAWALWALWALWAL
Saat tombol Restart di tekan, mesin akan mulai menjahit
rangkaian dari awal.
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Dengan menekan tombol Rangkaian Tunggal, ikon akan
berubah menjadi sebuah lingkaran dan fitur jahit
Rangkaian Tunggal pun diaktifkan. Mode ini memiliki dua
fungsi:

MENYAMBUNGMENYAMBUNGMENYAMBUNGMENYAMBUNG UNITUNITUNITUNIT BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR
Terdapat sebuah soket yang ditutup di bagian belakang
mesin. Tutupnya akan terbuka otomatis saat unit bordir
disambungkan ke mesin.
1. Matikan mesin sebelum proses pemasangan.
2. Geser unit bordir ke lengan mesin hingga tertancap

dengan pas ke dalam soket.
3. Bila diperlukan, gunakan kaki penyangga agar unit

bordir sama rata (seimbang) dengan mesin jahit.

MMMMELEPASELEPASELEPASELEPAS UUUUNITNITNITNIT BBBBORDIRORDIRORDIRORDIR
Lepas bingkai dari mesin. (Lihat halaman 46)
1. Untuk menyimpan unit bordir kembali di dalam

kotak, pindahkan carriage (lengan bordir) ke posisi
diam sementara dengan memilih pilihan Diam
Sementara (Park Position) di Opsi Bingkai. (Lihat
halaman 50)

2. Matikan mesin.
3. Tarik tuas (B) di sebelah kiri, di bawah unit bordir,

kemudian geser unit ke kiri hingga terlepas.
4. Simpan unit bordir di kemasan penyimpanan.

MEMASANGMEMASANGMEMASANGMEMASANG SEPATUSEPATUSEPATUSEPATU JAHITJAHITJAHITJAHIT BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR
1. Lepas sepatu jahit dan tiang sepatu. (Lihat halaman

8)
Ganti jarum biasa dengan jarum bordir (a).

2. Lengan Sepatu Jahit Bordir (b) harus berada di atas
klem jarum (c).

3. Geser kepala sepatu dari kiri ke kanan hingga
terpasang dengan pas di tiang sepatu.
Agar lenbih mudah, turunkan jarum sedikit dengan
memutar roda tangan berlawanan arah jarum jam.

4. Kencangkan sekrup sepatu jahit dengan benar.

PESAN-PESANPESAN-PESANPESAN-PESANPESAN-PESAN DIDIDIDI LAYARLAYARLAYARLAYAR START-UPSTART-UPSTART-UPSTART-UP
Saat mesin jahit dinyalakan, beberapa pesan akan muncul
di layar.
a. Apabila jarum tidak berrada di posisi tertinggi,

pesan ini akan muncul. Putar roda tangan
berlawanan arah jarum jam untuk menaikkan posisi
jarum dan kemudian tekan tombol "�".

b. Bila pesan ini muncul, lepas bingkai (jika masih
terpasang), bersihkan area bordir dan tekan tombol
"�".

c. Jika sepatu jahit diturunkan, pesan ini akan muncul.
Angkat sepatu jahit dan tekan tombol "�".
Ketika pesan-pesan a-c hilang dari layar, lengan
bordir (carriage) akan berpindah ke titik awal
bordir.

d. Layar Home akan muncul.



43

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:kecelakaan:
1.1.1.1. JanganJanganJanganJangan memindah/membawamemindah/membawamemindah/membawamemindah/membawa mesinmesinmesinmesin jahitjahitjahitjahit saatsaatsaatsaat unitunitunitunit bordirbordirbordirbordir

tersambung,tersambung,tersambung,tersambung, karenakarenakarenakarena bisabisabisabisa lepaslepaslepaslepas dandandandan jatuh.jatuh.jatuh.jatuh.
2.2.2.2. JanganJanganJanganJangan menarikmenarikmenarikmenarik atauatauatauatau mendorongmendorongmendorongmendorong lenganlenganlenganlengan bordirbordirbordirbordir (carriage)(carriage)(carriage)(carriage)

secarasecarasecarasecara paksa,paksa,paksa,paksa, karenakarenakarenakarena bisabisabisabisa rusak.rusak.rusak.rusak.
3.3.3.3. JanganJanganJanganJangan menutupimenutupimenutupimenutupi jalurjalurjalurjalur lenganlenganlenganlengan bordir.bordir.bordir.bordir.

LAYARLAYARLAYARLAYAR //// TOMBOLTOMBOLTOMBOLTOMBOL HOMEHOMEHOMEHOME

LLLLAYARAYARAYARAYARHHHHOMEOMEOMEOME (A)(A)(A)(A)
Saat unit bordir telah terpasang/tersambung dengan
benar, Layar Home Bordir akan muncul.
Melalui layar ini proses pemilihan dan pengubahan bordir
dapat dilakukan.

TTTTOMBOLOMBOLOMBOLOMBOLHHHHOMEOMEOMEOME (B)(B)(B)(B)
Layar Home dapat dibuka kapan saja dengan menekan
Tombol Home. Pada saat itulah semua desain-desain atau
huruf-huruf yang terpilih akan hilang.

PENGATURANPENGATURANPENGATURANPENGATURAN MESINMESINMESINMESIN BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR

TTTTOMBOLOMBOLOMBOLOMBOL PPPPENGATURANENGATURANENGATURANENGATURAN (C)(C)(C)(C)
Sebelum atau selama proses jahit bordir berlangsung,
pengaturan mesin dapat diubah-ubah dengan menekan
Tombol Pengaturan.
Layar Pengaturan akan muncul.
Layar ini dapat digeser dengan menggunakan
tombol-tombol panah di layar bagian kanan. Jika Tombol
Pengaturan ditekan sekali lagi, maka mesin akan
menampilkan tampilan layar sebelumnya.
CATATAN:
Semua pengaturan kecuali tegangan benang akan tetap
sama hingga diubah lagi. Tegangan benang akan kembali
ke pengaturan awal saat sebuah desain diunggah.

TTTTEGANGANEGANGANEGANGANEGANGAN BBBBENANGENANGENANGENANG (D)(D)(D)(D)
Mesin bordir ini mengatur tegangan benang secara
otomatis. Namun, tegangan benang mungkin perlu diubah
sesuai dengan jenis benang maupun kain yang sedang
digunakan agar hasil jahitan maksimal. Untuk mengubah
tegangan benang, ikuti langkah berikut:

i. TEGANGANTEGANGANTEGANGANTEGANGAN BENANGBENANGBENANGBENANG YANGYANGYANGYANG BENARBENARBENARBENAR
Benang atas sedikit muncul di bagian bawah kain.

ii. BENANGBENANGBENANGBENANG ATASATASATASATAS TERLALUTERLALUTERLALUTERLALU KENCANGKENCANGKENCANGKENCANG
Benang palet muncul di bagian atas kain.
Kurangi tegangan benang atas dengan menekan
tombol "-".

iii. BENANGBENANGBENANGBENANG ATASATASATASATAS TERLALUTERLALUTERLALUTERLALU LONGGARLONGGARLONGGARLONGGAR
Benang atas longgar atau kusut.
Tambah tegangan benang atas dengan menekan
tombol "+".
(Lihat gambar di bagian atas halaman berikutnya)

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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Ketika tegangan benang diubah dari pengaturan standar
(pre-set), maka nilainya akan tertandai.

CATATAN:
Jika palet tak tergulung benang dengan benar atau salah
pasang, atau jika benang atas tak terpasang dengan benar
pula, tegangan benang yang baik tak akan pernah didapat.
Periksa kembali apakah palet dan benang atas telah sesuai
sebelum melakukan berbagai perubahan pengaturan.

BBBBERHENTIERHENTIERHENTIERHENTI DANDANDANDAN PPPPOTONGOTONGOTONGOTONG
Saat mulai menjahit bordir, mesin dapat diatur agar
berhenti setelah melakukan beberapa jahitan, yang
memudahkan pemotongan sisa benang.
Fitur ini bisa diaktifkan dan dinon-aktifkan dengan cara :
i. Berhenti dan Potong diaktifkan
ii. Berhenti dan potong dinon-aktifkan.

BBBBUNYIUNYIUNYIUNYI BBBBEEPEEPEEPEEP

KKKKEKONTRASANEKONTRASANEKONTRASANEKONTRASAN LLLLAYARAYARAYARAYAR

LLLLAYARAYARAYARAYAR KKKKALIBRASIALIBRASIALIBRASIALIBRASI

VVVVERSIERSIERSIERSI PPPPERANGKATERANGKATERANGKATERANGKAT LLLLUNAKUNAKUNAKUNAK
Pengaturan-pengaturan di atas sama seperti pengaturan
untuk mesin jahit biasa. Lihat halaman 16.

MENGGUNAKANMENGGUNAKANMENGGUNAKANMENGGUNAKAN KAINKAINKAINKAIN DANDANDANDAN ALASALASALASALAS KAINKAINKAINKAIN
KERASKERASKERASKERAS (STABILIZER)(STABILIZER)(STABILIZER)(STABILIZER)
Bordir dapat diterapkan di segala jenis kain. Apapun jenis
kainnya letakkan alas kain keras (stabilizer) di bawahnya.
(Lihat halaman 45 untuk informasi lebih detil)
Stabilizer berfungsi sebagai alas yang mengamankan kain
saat mesin menjahit bordir desain, sehingga desain pada
kain tidak kacau bahkan berubah.
Stabilizer ada banyak macamnya, penggunaannya
tergantung pada jenis kain yang dipilih juga tingkat
kerapatan desain yang hendak dibordir. Namun, biasanya
desain bordir akan terlihat memukau apabila kainnya
diberikan alas yang tepat.

Stabilizer sebenarnya hanya untuk alas saja, namun bisa
juga digunakan sebagai lapisan yang muncul di atas kain.
Stabilizer disebut sebagai lapisan alas bila muncul di sisi
bawah (buruk) kain yang bisa dibingkai bersama kain
ataupun dibingkai sendiri, tergantung jenis kain dan
proyek jahitnya.
Stabilizer disebut sebagai lapisan atas bila diletakkan di
atas kain, entah dibingkai bersama kain atau dibingkai
sendiri. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa
tekstur kain tetap terjaga dan halus sebelum dibordir.

Meski banyak sekali jenis stabilizer, yang paling sering
digunakan adalah yang mudah dirobek, mudah larut dan
mudah dipotong. Stabilizer juga memiliki bobot yang
berbeda-beda. Oleh karenanya, setelah menemukan jenis
stabilizer yang cocok, tentukan ketebalannya pula.
Carilah ketebalan yang sesuai dengan kain.

Stabilizer mudah robek adalah alas kain sementara yang
mudah dirobek saat jahit bordir selesai. Namun, harus
dipahami bahwa kain yang digunakan harus sesuai dengan
desain yang diterapkan. Stabilizer jenis ini cocok untuk
kain tenun.

Stabilizer mudah potong adalah jenis yang permanen, oleh
karenanya sangat cocok untuk digunakan bersama kain
yang tak stabil agar tidak berkerut. Setelah jahit bordir
selesai, potong stabilizer di luar area desain, dan setelah
beberapa kali desain bordir akan semakin rekat.

Stabilizer mudah larut adalah jenis yang mudah larut
dengan air dan sangat cocok digunakan pada kain yang
sangat tipis. Alas jenis ini juga dapat diletakkan di atas
kain sepabai lapisan atas. Buang bagian utamanya dan
sisanya akan hilang saat dicuci.

Ada juga stabilizer jenis berperekat dan yang tak
berperekat. Jenis berperekat dapat disetrika di bagian
bawah (buruk) kain tepat di bawah area bordir agar kain
tak berkerut.

Namun untuk kain yang tak bisa menerima panas tinggi,
jenis non-perekat lebih cocok digunakan. Biasanya
stabilizer ini menggunakan alat bantu yakni semprotan
perekat sementara. Kain akan terjaga dari kemungkinan
bergeser selama proses jahit bordir.

Untuk mendapat stabilizer yang tepat diperlukan uji coba.
Ikuti saran dari produsen agar hasil jahitan maksimal.
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Umumnya, semua stabilizer berukuran lebih besar dari
bingkai bordir. Saat jahit bordir telah selesai, gunakan
gunting tajam untuk memangkas bagian sisa yang tak
digunakan dari area bordir.

a. Alas kain keras (Stabilizer)
b. Posisi bingkai
c. Kain (sisi bawah/buruk)
d. Permukaan bordir (Sisi atas)

CATATAN:
Jarum SINGER Style 2000 dapat diganti dengan Style 2020
ukuran 11/80 atau 14/90.
Jarum SINGER Style 2001 dapat diganti dengan Style 2045
ukuran 11/80 atau 14/90.
Disarankan untuk selalu menggunakan jarum SINGER di
mesin jahit boordir ini.
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MEMASANGMEMASANGMEMASANGMEMASANG KAINKAINKAINKAIN DIDIDIDI BINGKAIBINGKAIBINGKAIBINGKAI BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR
Untuk mendapatkan hasil jahit yang maksimal, letakkan
stabilizer di bawah kain dan pastikan keduanya terbingkai
dengan rapat dan halus.
1. Buka Tuas Pelepas Cepat di bingkai luar dan lepas

bingkai dalam.
2. Letakkan bingkai luar di sebuah bidang datar

dengan posisi sekrup di kanan bawah. Terdapat
sebuah tanda panah kecil di tengah sisi kiri bingkai
luar yang nantinya harus sejajar dengan tanda
panah yang ada di bingkai dalam.

3. Letakkan stabilizer dan kain dengan sisi atas (baik)
menghadap ke atas, di atas bingkai luar.

4. Letakkan bingkai dalam di atas kain dengan tanda
panah di sisi kiri, dan dorong perlahan ke bingkai
luar.

5. Tutup Tuas Pelepas Cepat. Jika tak tertutup dengan
pas, maka kendurkan sekrupnya dan cobalah
menutup Tuasnya sekali lagi.

6. Ubah-sesuaikan tekanan bingkai luar dengan
memutar sekrupnya, karena kain harus terbingkai
dengan sempurna.

CATATAN:
Saat hendak menjahit bordir desain tambahan di kain yang
sama, buka Tuas Pelepas Cepat, pindahkan bbingkai ke
posisi baru di atas kain dan tutup Tuasnya. Saat kain
diganti hendaknya tekanan bingkai disesuaikan pula.
Jangan membuka Tuas dengan paksa.

MEMASANGMEMASANGMEMASANGMEMASANG BINGKAIBINGKAIBINGKAIBINGKAI BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR DIDIDIDI MESINMESINMESINMESIN
1. Angkat sepatu jahit. Naikkan jarum ke posisi

tertinggi dengan memutar roda tangan berlawanan
arah jarum jam.

2. Geser bingkai ke unit bordir dari depan ke belakang
hingga terpasang dengan pas (berbunyi "klik").

CATATAN:
Sepatu jahit dapat diangkat dan ditahan di posisi teratas
untuk memudahkan peletakkan bingkai di bawah sepatu.

MMMMELEPASELEPASELEPASELEPAS BBBBINGKAIINGKAIINGKAIINGKAI DDDDARIARIARIARIMMMMESINESINESINESIN
Tekan dan tahan Tuas Pelepas (a) di sambungan bingkai,
baru kemudian tarik bingkai.
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PERANGKATPERANGKATPERANGKATPERANGKAT USBUSBUSBUSB BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR
Mesin ini dilengkapi dengan sebuah fitur perangkat keras
USB yang berisi:
a. Data Desain (desain-desain bordir)
b. Buku Desain (dalam bentuk file PDF yang

menampilkan gambar-gambar desain dan huruf,
dapat dibuka melalui PC)

c. Informasi Desain Individual (dalam bentuk file PDF
yang menampilkan detil desain-desain individual,
dapat dibuka melalui PC)

MMMMENGHUBUNGKANENGHUBUNGKANENGHUBUNGKANENGHUBUNGKAN PPPPERANGKATERANGKATERANGKATERANGKAT KKKKERASERASERASERAS USBUSBUSBUSB
Mesin ini memiliki sambungan USB yang digunakan untuk
membaca data yang ada dalam perangkat keras USB.
Buka tutup mesin dan masukkan perangkat USB ke
sambungan USB yang hanya bisa dilakukan satu arah saja,
jangan dorong paksa bila tak pas.
Untuk melepasnya, tarik perlahan.
CATATAN:
Jangan melepas perangkat USB saat mesin sedang berjalan
atau sedang menjahit, karena dapat merusak file yang ada
di dalam perangkat USB.

BBBBUKUUKUUKUUKU DDDDESAINESAINESAINESAIN
Buku Desain berisi ulasan desain-desain dan huruf bordir
yang terdapat pada mesin. Detil gambar desain dan
dimensi serta jumlah jahitan dalam desain dapat dibaca di
dalam Buku ini.
Buku Desain adalah sebuah file PDF yang terletak di dalam
perangkat USB dan dapat dibuka melalui PC. File PDF ini
membutuhkan sebuah aplikasi yang bernama Adobe
Acrobat reader, yang bisa diunduh di situs web Adobe
apabila belum terpasang di PC.

IIIINFORMASINFORMASINFORMASINFORMASI DDDDESAINESAINESAINESAIN IIIINDIVIDUALNDIVIDUALNDIVIDUALNDIVIDUAL
Ini juga merupakan sebuah file PDF yang memberikan
informasi khusus tentang setiap desain bordir individual
seperti misalnya urutan warna-warna benang,
rekomendasi warna dan lainnya.
Sekali lagi in adalah sebuah file PDF yang terletak di dalam
perangkat USB dan dapat dibuka melalui PC. File PDF ini
membutuhkan sebuah aplikasi yang bernama Adobe
Acroobat reader, yang bisa diunduh di situs web Adobe
apabila belum terpasang di PC.

PPPPERANGKATERANGKATERANGKATERANGKAT LLLLUNAKUNAKUNAKUNAK BBBBORDIRORDIRORDIRORDIR
Perangkat lunak mesin jahit ini dapat diunduh di
www.singer.mysewnet.com. Perangkat lunak mesin jahiit
bordir ini berfungsi membuka fitur penggunaan
desain-desain dari sumber lain seperti dari CD atau
desain-desain yang diambil dari internet.

MMMMEMPERBARUIEMPERBARUIEMPERBARUIEMPERBARUI MMMMESINESINESINESIN JJJJAHITAHITAHITAHIT
Versi perangkat lunak mesin ini mungkin tersedia secara
periodik. Gunakan perangkat keras USB untuk
memperbarui sistim mesin.
1. Buka www.singer.mysewnet.com untuk mendapatkan

informasi seputar pembaharuan mesin.
2. Ikuti petunjuk pembaharuan mesin.

http://www.singer.mysewnet.com.
http://www.singer.mysewnet.com
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LAYARLAYARLAYARLAYAR HOMEHOMEHOMEHOME
Jika ingin memilih desain-desain bordir, harus melalui
Layar Home terlebih dahulu. Layar Home memiliki dua
pilihan utama.
a. Memilih , meng-edit dan menjahit sebuah desain.
b. Mem-program, meng-edit dan menjahit huruf.

KKKKOLEKSIOLEKSIOLEKSIOLEKSI BBBBORDIRORDIRORDIRORDIR
(File(File(File(File PDFPDFPDFPDF didididi perangkatperangkatperangkatperangkat keraskeraskeraskeras USB)USB)USB)USB)
Mesin jahit ini memiliki 200 desain-desain bordir, begitu
pula dengan huruf-hurufnya. 69 desain dan huruf adalah
bawaan (tertanam dalam mesin). Desain-desain yang lain
tersimpan di dalam perangkat keras USB.

Lihat halaman 47 untuk melihat detil seputar informasi
desain-desain dalam file PDF di perangkat keras USB.

MEMILIHMEMILIHMEMILIHMEMILIH SEBUAHSEBUAHSEBUAHSEBUAH DESAINDESAINDESAINDESAIN

MMMMEMILIHEMILIHEMILIHEMILIH SSSSEBUAHEBUAHEBUAHEBUAH DDDDESAINESAINESAINESAIN BBBBAWAANAWAANAWAANAWAAN MMMMESINESINESINESIN
Mesin jahit ini memiliki 69 desain-desain bordir.
1. Tekan tombol Desain di Layar Home.

Sebuah layar tampilan 10 angka akan muncul.
CATATAN:
Tekan tombol tab (c) bila tab USB diaktifkan.

2. Pillih desain dari Koleksi Bordir dan tekan nomor
desain di layar 10 angka.
Nomor yang terpilih akan muncul di layar kiri atas.
Jika ingin menghapus sebuah nomor, tekan tombol
Hapus (d). Jika ingin membaca informasi desain
yang terpilih tekan tombol info (e). Berikut
informasi yang muncul di layar.
i. Nama desain
ii. Lebar dan tinggi maksimal desain
iii. Jumlah keseluruhan warna
iv. Jumlah keseluruhan jahitan
Dengan menekan tombol "�", maka informasi akan
hilang dari layar dan tampilan akan kembali ke layar
10 angka.

3. Tekan tombol "�" di layar 10 angka.
Desain akan terpilih dan layar Peletakan Bordir
muncul.

MMMMEMILIHEMILIHEMILIHEMILIH SEBUAHSEBUAHSEBUAHSEBUAH DDDDESAINESAINESAINESAIN DDDDARIARIARIARIUSBUSBUSBUSB
Mesin jahit ini mampu membaca ekestensi file data bordir
".xxx" dan ".dst" yang tersimpan di perangkat keras USB.
1. Masukkan perangkat keras USB ke sambungan USB.
2. Tekan tombol desain di Layar Home, kemudian

tekan tombol tab USB (f).
Daftar data akan muncul di layar.
Tekan file atau folder yang hendak dipilih,
kemudian tekan tombol "�".
Ketika folder telah terbuka, deretan file di
dalamnya akan muncul (g).
Untuk kembali, tekan tombol panah di bagian atas
(h). Untuk mendapatkan informasi detil tentang
desain yang terpilih, tekan tombol info.
CATATAN:
Apabila perangkat keras USB atau folder kosong,
maka sebuah tanda kosong akan muncul.

3. Ketika file terunggah, titik peletakkan bordir akan
muncul.
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Sebelum menjahit bordir dilakukan, desain-desain dapat
di-edit dengan label Edit.

CATATAN:
Sebuah pesan pop-up mungkin muncul bila bingkai yang
terpasang tak sesuai.
Tekan tombol " � " dan pasang bingkai yang muncul di
pesan atau ubah ukkuran bingkai di layar Opsi Bordir
(Halaman berikutnya).

LAYARLAYARLAYARLAYAR PELETAKKANPELETAKKANPELETAKKANPELETAKKAN BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR
Peletakkan atau posisi desain bordir dapat diubah-ubah,
ikuti langkah berikut:
1. Tekan tab peletakkan Bordir.

(Ketika desain telah terpilih, layar inilah yang
muncul pertama kali.)

2. Tekan empat tanda panah untuk memindahkan
posisi. a atas, b: kiri, c: kanan, d: bawah.
Bingkai akan bergerak setiap kali tombol ditekan
(sesuai dengan arah tombol). Jika tombol ditekan
kemudian ditahan, pergerakan akan menjadi lebih
jauh.
Nilai (X:Y:) di layar bagian atas menunjukkan jarak
dari posisi tengah.

CATATAN:
Sisi kiri layar menunjukkan area bordir serta posisi dan
ukuran desain.
Ketika meng-edit sebuah desain, tampilan area ini akan
berubah sesuai dengan peng-editan yang dilakukan.

LAYARLAYARLAYARLAYAR ROTASIROTASIROTASIROTASI DANDANDANDAN PANTULANPANTULANPANTULANPANTULAN BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR
1. Tekan tab rotasi dan pantulan bordir.
2. Tekan tombol rotasi, maka desain akan berputar

sebanyak 90 derajat searah jarum jam. Apabila
desain terlalu lebar atau terlalu tinggi dan tak bisa
diputar 90 derajat, maka desain akan diputar
sebanyak 180 derajat. Nilai rotasi total akan muncul
di layar kanan atas. Sedangkan ikon rotasi di layar
kiri adalah "ikon mesin" yang akan berputar ketika
nila rotasi berubah.

3. Tekan tombol-tombol Pantulan.
a. Pantulan desain dari atas ke bawah
b. Pantulan desain dari samping ke samping
"Ikon mesin" yang muncul di layar bagian atas akan
mengubah pilihan yang dibuat, yakni orientasi baru
desain bordir.

LAYARLAYARLAYARLAYAR UKURANUKURANUKURANUKURAN BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR
1. Tekan tab Skala Bordir.
2. Untuk memperbesar ukuran bordir, tekan rombol

panah ke atas ((a).
Untuk memperkecil ukuran, tekan tombol panah
bawah (b).
Setiap kali tombol ditekan, skala desain akan
berubah sebesar 5 persen. Pengubahan skala ukuran
maksimal sebesar 20 persen. Apabila pengubahan
ukuran melebihi ukuran bingkai, maka otomatis tak
bisa dipilih. Untuk kembali ke ukuran asli, tekan
tombol (c).

Nilai ukuran saat ini ditunjukkan di antara
tombol-tombol, dan ukuran desain muncul di layar
bagian atas.
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LAYARLAYARLAYARLAYAR OPSIOPSIOPSIOPSI BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR
1. Tekan tab Opsi Bordir.
2. Opsi-opsi bordir dapat diakses dengan menekan

tombol-tombol berikut:
A. Opsi dan Pemilihan Bingkai
B. Menjiplak
C. Tusuk Jelujur
D. Monokrom

OOOOPSIPSIPSIPSI DANDANDANDAN PPPPEMILIHANEMILIHANEMILIHANEMILIHAN BBBBINGKAIINGKAIINGKAIINGKAI (A)(A)(A)(A)
Tombol kanan atas menunjukkan ukuran bingkai yang
dipilih. Tekan tombol ini untuk memilih sebuah posisi
bingkai atau untuk mengubah ukurannya.

OOOOPSIPSIPSIPSI DANDANDANDAN PPPPEMILIHANEMILIHANEMILIHANEMILIHAN BBBBINGKAIINGKAIINGKAIINGKAI (A)(A)(A)(A)
Ketika tombol Opsi dan Pemilihan Bingkai ditekan,
pertama, layar Opsi Bingkai akan muncul. Bingkai bisa
dipindah ke posisi berikut:
i. Posisi sekarang:

Jika ingin kembali ke titik jahit saat ini dan mulai
melanjutkan menjahit bordir kembali, tekan tombol
ini.
Bingkai akan bergerak ke posisi sekarang dan
tampilan akan kembali ke layar bordir.
CATATAN:
Tombol "� " juga bisa digunakan untuk kembali ke
posisi sekarang dan kembali ke layar Opsi Bordir.

ii. Posisi Potong:
Saat tombol ini ditekan, bingkai akan bergerak ke
depan, memudahkan pemotongan kain saat menjahit
bordir sebuah applique.

iii. Posisi Diam Sementara:
Saat jahit bordir selesai dan unit akan disimpan,
lengan bordir harus digeser ke posisi diam
sementara. Tekan tombolnya, dan ketika pesan
pop-up muncul (v), lepas bingkai dan tekan tombol
"�". Kemudian lengan bordir akan bergerak dan siap
untuk disimpan.
Matikan mesin dan lepas unit.
CATATAN:
Jangan lupa untuk melepas bingkai terlebih dahulu,
karena jika tidak bingkai bisa rusak.

iv. Posisi Tengah:
Jika ingin memeriksa posisi tengah bingkai di atas
kain, tekan tombol ini.

CATATAN:
Ketika bingkai tak terpasang, fungsi tombol "ii, iv" akan
dinon-aktifkan.
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PEMILIHANPEMILIHANPEMILIHANPEMILIHAN BINGKAIBINGKAIBINGKAIBINGKAI
Ketika sebuah desain dipilih, mesin akan memilih bingkai
yang paling sesuai untuk desain tersebut.
1. Untuk mengganti bingkai, tekan tab yang kedua agar

daftar bingkai terbuka.

2. Pilih bingkai yang akan digunakan.
Daftar bingkai bisa digeser naik-turun dengan
menekan tombol-tombol panah di layar kanan.
Hanya bingkai dengan ukuran sama atau lebih besar
dari area desain yang akan dipilih oleh mesin.
Bingkai yang terlalu kecil ditandai dengan "X" yang
artinya tak dapat dipilih.
Bingkai terpilih ditandai dengan lingkaran hitam.

3. Tekan tombol "�" dan ukuran bingkai akan berubah,
kemudian layar Opsi Bordir muncul.
Saat ini, semua pengaturan pada rotasi, pantulan
dan perubahan ukuran akan dikembalikan ke
pengaturan awal. Jika tidak menghendaki hal ini,
tekan tombol "X" (e). Ukuran dan segala pengaturan
bingkai tak akan berubah, kemudian tampilan
kembali ke layar Opsi Bordir.

CATATAN:
Apabila bingkai yang dipilih tak sama dengan bingkai yang
terpasang di unit bordir, sebuah pesan pop-up akan
muncul dan memberi peringatan. Pasang bingkai yang
sesuai atau pilih bingkai lain dari daftar.
Mesin ini dilengkapi dengan bingkai ukran 260x150 dan
100x100.

MENJIPLAKMENJIPLAKMENJIPLAKMENJIPLAK (B)(B)(B)(B)
Fungsi jiplak dapat digunakan untuk menduplikasi area
desain bordir. Tekan tombol kedua agar bingkai berpindah
dan jarum diposisikan di sudut kiri atas area yang akan
dibordir. Setiap kali tombol ditekan, bingkai akan
bergerak ke masing-masing sudut desain.

Pada saat tombol ditekan kelima kalinya, bingkai akan
berpindah ke posisi tengah desain dan jika sekali lagi
ditekan maka bingkai akan kembali ke posisi awal.
Tombol menjiplak akan menunjukkan posisi yang telah
tertandai.

TTTTUSUKUSUKUSUKUSUK JJJJELUJURELUJURELUJURELUJUR (C)(C)(C)(C)
Dengan menekan tombol ketiga dan tombol Start/Stop,
mesin akan menjahit sebuah jahitan jelujur di sekeliling
area desain dalam bentuk kotak.
Tusuk jelujur menyatukan kain dan stabilizer, terlebih
untuk kain yang tak bisa dibingkai atau kain yang tak
stabil.
CATATAN:
Selama proses jahit jelujur, garis kotak desain akan
muncul dalam bentuk garis-garis dan tombol Tusuk Jelujur
akan tertandai.

MMMMONOKROMONOKROMONOKROMONOKROM (D)(D)(D)(D)
Tekan tombol keempat untuk mengaktifkan jahit bordir
monokrom. Mesin tidak akan berhenti meski warna
berubah. Tekan tombol sekali lagi untuk menon-aktifkan
fitur jahit bordir monokrom. Saat fungsi ini aktif,
tombolnya akan tertandai.

\
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Ketika desain telah selesai di-edit, tekan tab Jahit (Stitch
Out) untuk mulai menjahit.

LAYARLAYARLAYARLAYAR JAHITJAHITJAHITJAHIT
Saat tab Jahit (A) ditekan, layar Jahit akan muncul.
a. Area dan posisi bordir.
b. Jumlah jahitan yang ada pada blok warna / Jumlah

keseluruhan jahitan dalam desain.
Dengan menekan tombol -/+, mesin akan menjahit
maju/mundur. Bila tombol ditekan lalu ditahan
maka kecepatan jahit akan bertambah.

c. Warna sekarang / Jumlah keseluruhan warna.
Dengan menekan tombol -/+, penjahitan blok warna
akan maju/mundur.

MULAIMULAIMULAIMULAI MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT
1. Pasang benang atas dengan warna pertama.

UntukUntukUntukUntuk menghindarimenghindarimenghindarimenghindari cidera:cidera:cidera:cidera:
Berhati-hatilahBerhati-hatilahBerhati-hatilahBerhati-hatilah didididi areaareaareaarea jarumjarumjarumjarum saatsaatsaatsaat melakukanmelakukanmelakukanmelakukan penggantianpenggantianpenggantianpenggantian
benangbenangbenangbenang atas.atas.atas.atas.

2. Masukkan benang atas ke lubang sepatu bordir dari
atas.

3. Turunkan tuas sepatu jahit.
4. Pegang benang atas.
5. Bersihkan jalur bordir agar lengan bordir dan

bingkai dapat bergerak dengan leluasa.

6. Tekan tombol Start/Stop.
Mesin akan mulai menjahit bordir warna pertama
dalam desain.
CATATAN:
Apabila tuas sepatu jahit masih belum diturunkan,
sebuauh pesan pop-up akan muncul. Turunkan
sepatu jahit dan tekan tombol "�".

7. Ketika fitur Berhenti dan Potong diaktifkan, secara
ootomatis mesin akan berhenti setelah membuat
beberapa jahitan. Sebuah pesan pop-up muncul
meminta agar ujung benang dipotong. Potong
benangnya dan tekan tombol " � ". Kemudian,
lanjutkan menjahit dengan menekan tombol
Start/Stop.

8. Saat jahit bordir sebuah blok warna selesai, mesin
secara otomatis berhenti dan memotong benang
atas. Sebuah pesan pop-up akan muncul dan
meminta agar warna benang diubah. Ganti dengan
benang selanjutnya dan tekan tombol " � ".
Lanjutkan menjahit dengan menekan tombol
Start/Stop.
Masing-masing segmen warna diikat di ujung
jahitan, sedangkan benang atas dan palet dipotong.

9. Saat seluruh bordir selesai terjahit, mesin akan
memotong kedua benang dan berhenti. Sebuah
pesan pop-up muncul memberitahukan bahwa jahit
bordir telah selesai, kemudian tekan tombol "�".
Angkat sepatu jahit dan ambil bingkai.

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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Terdapat 2 gaya huruf yang bisa dipilih salah satu. Lihat
koleksi bordir.

MEMILIHMEMILIHMEMILIHMEMILIH HURUF-HURUFHURUF-HURUFHURUF-HURUFHURUF-HURUF BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR
1. Tekan tombol huruf di Layar Home.

Layar Pilihan Huruf akan muncul.
2. Mesin ini memiliki 2 huruf dan masing-masing

memiliki 3 ukuran yang berbeda. Tekan tombol
Huruf yang hendak dijahit, kemudian tekan tombol
"�".
Layar huruf besar akan muncul.

3. Pilih huruf yang ingin dibordir.
Untuk berpindah karakter huruf, tekan tab yang
berisi deretan karakter, antara lain:
a. Huruf-huruf besar
b. Huruf-huruf kecil
c. Angka dan huruf khusus

4. Huruf yang terpilih akan muncul di layar atas.
5. Tombol-tombol panah di atas akan menggerakkan

kursor.
6. Untuk menyisipkan huruf, gerakkan kursor ke titik

penyisipan huruf dan pilih hurufnya.
Untuk menghapus huruf, geser kursor ke sisi kanan
huruf yang ingin dihapus, kemudian tekan tombol
Hapus (d).

7. Saat rangkaian huruf selesai, tekan tombol "�".
Layar Jahit akan muncul

CATATAN:
Apabila tak ada huruf yang dipilih, Layar Home akan
muncul. Untuk kembali ke layar pemilihan huruf tekan
tombol "� " dan Tombol Home. Ukuran huruf yang biasa
ditambahkan mencapai ukuran bingkai yang terbesar
(apabila ukuran huruf melebihi bingkai maka, huruf akan
diputar sebesar 90 derajat seccara otomatis).

MENG-EDITMENG-EDITMENG-EDITMENG-EDIT HURUF-HURUFHURUF-HURUFHURUF-HURUFHURUF-HURUF BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR
Huruf dapat di-edit, sama seperti halnya desain.

MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT HURUF-HURUFHURUF-HURUFHURUF-HURUFHURUF-HURUF BORDIRBORDIRBORDIRBORDIR
Cara menjahit huruf bordir sama persis dengan cara
menjahit sebuah desain bordir.
Saat menjahit huruf, di layar akan muncul angka-angka.
a. Jumlah jahitan dalam setiap huruf / Jumlah

keseluruhan jahitan di semua huruf.
b. Huruf sekarang / Jumlah semua huruf.
Mesin akan menjahit setiap huruf, memotong benang di
antara huruf-huruf.
CATATAN:
Fitur Monokrom bisa dipilih (sesuai selera) agar semua
huruf bisa dijahit tanpa harus memotong benang di antara
huruf-huruf, dan benang hanya dipotong di akhir jahitan
saja. (Lihat halaman 51)
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NNNNAIKKANAIKKANAIKKANAIKKAN JJJJARUMARUMARUMARUM
Pesan ini muncul ketika jarum
masih berada di bawah dan harus
diangkat agar sebuah fungsi jahit
dapat dilakukan. Naikkan jarum dan
tekan tombol "� " untuk menutup
pesan.

AAAANGKATNGKATNGKATNGKAT SSSSEPATUEPATUEPATUEPATU JJJJAHITAHITAHITAHIT
Pesan ini muncul ketika sebuah fitur
jahit mengharuskan sepatu jahit
diangkat. Tekan tombol " � " dan
angkat sepatu jahit.

TTTTURUNKANURUNKANURUNKANURUNKAN SSSSEPATUEPATUEPATUEPATU JJJJAHITAHITAHITAHIT
Pesan ini muncul ketika proses
menjahit dimulai tanpa
menurunkan sepatu jahit. Tekan
tombol "�" dan turunkan sepatunya
sebelum mulai menjahit.

KKKKALIBRASIALIBRASIALIBRASIALIBRASIGGGGAGALAGALAGALAGAL
Pesan ini muncul apabila kalibrasi
tak diselesaikan dengan benar.
Tekan tombol " � " dan lakukan
kalibrasi ulang.

BBBBENANGENANGENANGENANG AAAATASTASTASTAS PPPPUTUSUTUSUTUSUTUS
Pesan ini muncul ketika benang
atas putus atau habis dan proses
menjahit akan berhenti. Pasang
ulang benang atas dan tekan tombol
"�". Tekan tombol "-" di layar untuk
mundur sebanyak 3 hingga 4 jahitan
dari titik putus benang.
Tekan tombol Start/Stop untuk
mengulang proses jahit.

BBBBENANGENANGENANGENANGMMMMACETACETACETACET
Pesan ini muncul apabila benang
atas macet di bawah plat jarum
sehingga mesin akan berhenti.
Ambil bingkai dan plat jarum (lihat
halaman selanjutnya). Ambil
benang yang macet/kusut dan
pasang kembali plat jarum,
kemudian tekan tombol "�".

MMMMOTOROTOROTOROTOR KKKKELEBIHANELEBIHANELEBIHANELEBIHAN BBBBEBANEBANEBANEBAN
Pesan ini muncul saat sedang
menjahit kain sangat tebal atau
mesin tersumbat, karena penggerak
utama kelebihan beban dan mesin
akan berhenti. Ketika motor dan
daya kembali normal, pesan akan
menghilang.

JJJJARUMARUMARUMARUM KKKKEMBAREMBAREMBAREMBAR AAAAKTIFKTIFKTIFKTIF
Pesan ini muncul ketika program
jarum kembar diaktifkan.
Cek jarum dan tekan tombol "�".

JJJJAHITANAHITANAHITANAHITAN TTTTAKAKAKAK BBBBISAISAISAISA DIDIDIDIJJJJAHITAHITAHITAHIT

DENGANDENGANDENGANDENGAN JJJJARUMARUMARUMARUM KKKKEMBAREMBAREMBAREMBAR
Pesan ini muncul ketika sebuah
jahitan tak dapat dijahit dengan
jarum kembar. Tekan tombol "� "
dan pilih pola jahit lain atau reset
program jarum kembar.

LLLLEBAREBAREBAREBAR JJJJAHITANAHITANAHITANAHITAN TTTTERBATASERBATASERBATASERBATAS

UNTUKUNTUKUNTUKUNTUK JJJJARUMARUMARUMARUM KKKKEMBAREMBAREMBAREMBAR
Pesan ini muncul ketikalebar
jahitan telah mencapai batas.
Tekan tombol "�".

TTTTURUNKANURUNKANURUNKANURUNKANGGGGIGIIGIIGIIGI
Pesan ini muncul ketika sedang
menjahit di atas kancing. Turunkan
Tuas Gigi dan tekan tombol "�".

JJJJAHITANAHITANAHITANAHITAN TTTTAKAKAKAK BBBBISAISAISAISA DIDIDIDIGGGGABUNGABUNGABUNGABUNG
Pesan ini muncul ketika terdapat
pola jahit yang tak bisa digabungkan
ke dalam rangkaian jahit. Tekan
tombol "�".

JJJJAHITANAHITANAHITANAHITAN TTTTAKAKAKAK BBBBISAISAISAISA
DIDIDIDITTTTAMBAHKANAMBAHKANAMBAHKANAMBAHKAN
Pesan ini muncul ketika
rangkaian jahitan telah mencapai
batas panjang maksimal. Tekan
tombol "�".
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HHHHAPUSAPUSAPUSAPUS PPPPROGRAMROGRAMROGRAMROGRAM
Pesan ini muncul ketika hendak
menghapus semua pola-pola. Tekan
tombol "�". Mesin akan menghapus
semua pola dan huruf. Untuk
membatalkan tekan tombol "X".

TTTTINDASINDASINDASINDAS
Saat hendak menyimpan file di
folder yang berisi file dengan nama
sama, sebuah pesan akan muncul
menanyakan apakah file hendak
ditindas atau tidak. Tekan tombol
"� " untuk menindas file dan tekan
tombol "X" untuk membatalkan.

AAAAMBILMBILMBILMBIL BBBBINGKAIINGKAIINGKAIINGKAI
Pesan ini muncul ketika sebuah
fungsi jahit membutuhkan jalur
jahit yang lebih panjang. Ambil
bingkai agar lengan bordir dapat
bergerak leluasa dan tekan tombol
"�".

SSSSAMBUNGKANAMBUNGKANAMBUNGKANAMBUNGKAN USBUSBUSBUSB
Pesan ini muncul apabila tombol
USB ditekan namun perangkat keras
USB tak tersambung ke mesin atau
tercabut saat sedang menjahit.
Sambungkan perangkat keras USB
dan tekan tombol "�".

DDDDATAATAATAATA DIDIDIDI PPPPERANGKATERANGKATERANGKATERANGKAT KKKKERASERASERASERAS

USBUSBUSBUSBTTTTAKAKAKAK TTTTERBACAERBACAERBACAERBACA
Pesan ini muncul ketika mesin tak
dapat membaca data pada
perangkat keras USB yang bisa jadi
diakibatkan oleh format data yang
salah, perangkat rusak atau tak
kompatibel dengan mesin.

DDDDATAATAATAATA KKKKORUPORUPORUPORUP
Pesan ini muncul apabila data
pada perangkat keras USB
korup/rusak dan tak terbaca dengan
benar.

BBBBORDIRORDIRORDIRORDIR TTTTERLALUERLALUERLALUERLALU BBBBESARESARESARESAR
Pesan ini muncul ketika ukuran
desain yang diunggah ternyata
terlalu besar dan tak bisa dibingkai
atau berisi terlalu banyak warna
dan jahitan. Mesin sanggup
mengunggah desain yang memiliki
maksimal 50.000 jahitan dan 60
blok warna. Tekan tombol "�" untuk
menutup pesan dan pilih desain
lain.

JJJJENISENISENISENIS BBBBINGKAIINGKAIINGKAIINGKAI SSSSALAHALAHALAHALAH
Pesan ini muncul ketika bingkai
yang dipilih tak sesuai dengan
bingkai yang terpasang di unit
bordir. Pasang bingkai yang benar
dan tekan tombol "�".

PPPPOTONGOTONGOTONGOTONGUUUUJUNGJUNGJUNGJUNG BBBBENANGENANGENANGENANG
Ketika memulai jahit bordir atau
setelah mengganti benang, mesin
akan membuat beberapa jahitan
dan berhenti agar ujung benang
dapat dipangkas.
Catatan: Fungsi ini dinon-aktifkan
apabila fitur "Berhenti dan Potong"
tidak diaktifkan di Menu
PENGATURAN, lihat halaman 44.

MMMMENGGANTIENGGANTIENGGANTIENGGANTIWWWWARNAARNAARNAARNA BBBBENANGENANGENANGENANG
Pesan ini muncul meminta
penggantian warna benang saat
sebuah blok warna selesai dijahit
dan mesin berhenti untuk
memotong kedua benang. Pasang
benang dengan warna selanjutnya
dan tkan tombol "�".

JJJJAHITAHITAHITAHIT BBBBORDIRORDIRORDIRORDIR SSSSELESAIELESAIELESAIELESAI
Pesan ini muncul memberitahukan
bahwa jahitan bordir telah selesai
dan mesin telah memotong kedua
benang. Tekan tombol "�".
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UntukUntukUntukUntuk mengurangimengurangimengurangimengurangi riskoriskoriskorisko terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kejutankejutankejutankejutan listrik,listrik,listrik,listrik, cabutcabutcabutcabut
kelistrikankelistrikankelistrikankelistrikan mesinmesinmesinmesin daridaridaridari sumbersumbersumbersumber dayadayadayadaya sebelumsebelumsebelumsebelum melakukanmelakukanmelakukanmelakukan segalasegalasegalasegala
jenisjenisjenisjenis perawatan.perawatan.perawatan.perawatan.

MULAIMULAIMULAIMULAI MENJAHITMENJAHITMENJAHITMENJAHIT
Apabila kotoran dan sisa benang menumpuk di pengait
sekoci, maka dapat mengganggu kelancaran mesin.
Periksa secara rutin dan bersihkan mekanisme jahit bila
diperlukan.

CATATAN:
* Sebuah lampu LED digunakan untuk menerangi area

jahit yang tidak memerlukan penggantian. Apabila
lampunya tidak menyala, hubungi penjual mesin
SINGER agar dapat diperbaiki.

* Mesin ini tidak memerlukan pelumasan.

RRRRUMAHUMAHUMAHUMAH PPPPALET/ALET/ALET/ALET/SSSSPULPULPULPUL
Lepas tutup palet dan ambil paletnya.
Bersihkan rumah palet dengan sebuah kuas.

LLLLINTASANINTASANINTASANINTASAN SSSSEKOCIEKOCIEKOCIEKOCI DANDANDANDANGGGGIGIIGIIGIIGI
1. Lepas jarum, sepatu jahit dan tiang sepatu. Lepas

tutup lapet dan paletnya juga. Buka semua sekrup
pengunci plat jarum.

2. Lepas plat jarum dengan menyungkil sisi kanan plat.

3. Angkat tutup palet dan ambil.

UntukUntukUntukUntuk mencegahmencegahmencegahmencegah terjadinyaterjadinyaterjadinyaterjadinya kecelakaan,kecelakaan,kecelakaan,kecelakaan, janganjanganjanganjangan menyentuhmenyentuhmenyentuhmenyentuh unitunitunitunit
pemotongpemotongpemotongpemotong benangbenangbenangbenang (a).(a).(a).(a).

4. Bersihkan lintasan sekoci, gigi dan rumah palet/spul
dengan sebuah kuas dan kain kering lembut.

5. Pasang kembali rumah palet/spul ke dalam lintasan
sekoci hingga ujungnya (b) terpasang pas di jepitan
(c).

6. Pasang kembali plat jarum dan pengait sekoci.
Kencangkan sekrup.

BAHAYABAHAYABAHAYABAHAYA

PERHATIANPERHATIANPERHATIANPERHATIAN
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Nilai tegangan 100-240V - 50/60Hz

Konsumsi 55W

Lampu LED

Kecepatan Jahit 800 rpm maksimum

Dimensi mesin:

Panjang (mm) 241

Lebar (mm) 512

Tinggi (mm) 310

Bobot bersih (kg) 8.4

Dimensi unit bordir:

Panjang (mm) 470

Lebar (mm) 506

Tinggi (mm) 127

Bobot bersih (kg) 3.2

� Spesifikasi teknis dan buku petunjuk ini dapat diubah
sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumya.
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Huruf 1 : Balok
30, 15 dan 7 mm

Karakter huruf lain :

Huruf 2 : Latin
25, 25 dan 7 mm



74


