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ÍNDICE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

-Você irá se surpreender com a agilidade, praticidade e versatilidade da 

Máquina de Custura Profissional.

-Um produto com múltiplas funções, perfeito para reparar ou realizar

pequenos consertos em roupas e tecidos.

 -Ao ligar a sua Máquina de Costura Profissional, ela estará pronta para

realizar diversas funções para auxiliar sua família e amigos.

     

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Modelo

Tensão

Corrente Nominal: 

Frequência

Peso Líquido

FHSM-506

100-240  Vc.a.

1200mA

50-60 Hz

2,0 Kg
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ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico
ou lesão, siga sempre as instruções de segurança ao usar 
um aparelho elétrico.

DICAS DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES 
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

1- Sempre verifique a bobina para ver se o entrelaçamento do ponto está
sendo feito. Entrelaçamento impróprio ou colocação da bobina de forma
errada pode causar danos à máquina.

2- Não utilizar agulhas tortas.

3- Este produto não é brinquedo, Há necessidade de supervisão quando o
produto for usado perto de crianças.

4- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, 
ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que 
tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou 
estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela 
sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para 
assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. 

5- NÃO puxe o tecido que está sendo costurado, somente o guie 
cuidadosamente, pois puxado o tecido pode ocasionar em quebra de agulha e
causa de danos a máquina.

6- NÃO use o produto se o cabo ou tomada estiver com defeito, ou se o
produto não estiver funcionando perfeitamente, caso tenha caído ou deixado
ao ar livre.

7- NÃO desmonte nem tente efetuar consertos; entre em contato com o nosso
SAC para orientação de conserto. Montar erroneamente ou conserto mal feito
pode ocasionar risco de incêndio, choque elétrico ou lesão corporal.

8- Desligue a máquina sempre que fazer algum ajuste na área da agulha, comopor exemplo no caso de substituição da aglha ou Pé Calcador.

9- NÃO carregue o produto pelo cabo de alimentação.

10- NÃO deixe que o cabo encoste em superfícies quentes.

RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

ATENÇÃO: Consertos deverão ser realizados pelos Postos 
Autorizados.

ADVERTÊNCIA: Mesmo utilizando o produto de modo correto, eventualmente podem 
ocorrer pequenos problemas. Na tabela abaixo são exemplificados alguns problemas e as 
respectivas soluções. Case não ocorra o efeito desejado, leve seu aparelho a um
Posto Autorizado. 

Problema Possíveis Causas Solução

Máquina bloqueada
ou barulhenta

- Acúmulo de fiapos nos dentes
Retire o acúmulo 
de sujeira

A linha superior
se rompe (agulha)

- Fio passado incorretamente
- A tensão da linha superior está muito 
apertada 

- Agulha torta ou sem ponta
- Agulha colocada incorretamente

Recoloque a linha
na agulha

Quebrando agulha

- Fio passado incorretamente
- A tensão da linha superior está muito 
apertada 

- Agulha torta ou sem ponta
- Agulha colocada incorretamente

Troque a agulha
por uma nova

Falhando pontos

- Agulha colocada incorretamente
- Agulha torta ou sem ponta
- Agulha ou linha inadequada ao tecido 

- Agulha torta ou sem ponta
- Agulha colocada incorretamente

Recoloque ou troque a 
agulha por uma nova

Franzimento de 
tecido

- A tensão da linha está incorreta
- Agulha torta ou sem ponta
- Agulha ou linha inadequada

Recoloque a linha na  
agulha

Troque para um tamanho
menor na  agulha

Pontos frouxos no 
avesso do tecido

- A tensão do fio superior está com pouco 
aperto Regule a tensão do fio

Regule a tensão do fio - Acúmulo de pó ou fiapos nos dentes
Retire o acúmulo de 
sujeira
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CUIDADOS ESPECIAIS COM O APARELHO

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Quando você terminar de usar o produto, siga as instruções abaixo:

1- Desligue o produto para efetuar a limpeza

2- Remova o cabo da omada elétrica.

3- Remova todos os acessórios do produto.

4- Nunca deixe a Máquina de Costura Profissional ligada quando não 

estiver por perto, quando terminar o uso, sempre a desligue  e 

desconecte o fio da tomada.

5- Limpe o exterior da máquina com um flanela limpa e macia.

6- Nunca puxe ou empurre o tecido enquanto costura. Isso pode desviar

a agulha fazendo que quebre-a.

7- Não costurar roupas enquanto estiver no corpo.

8- Se o produto sofrer qualquer avaia ou dano, o aparelho deve ser

reparado pelo Posto de Serviços Autorizados, maiores informações entre

em contato com o nosso SAC.

Pessoas não especializadas não estão autorizadas a desmontar ou 

reparar o produto.

9- Recomenda-se que a cada hora de uso ininterrupta a máquina 

deverá descansar totalmente desligada durante 10 minutos para 

posteriormente retornar ao uso.

10- Mantenha as mãos afastadas da agulha enquanto a máquina estiver ligada.

11- NÃO iuse este produto com extensões ou em tomadas de corrente 

inadequada.

12- Para desconectar a Máquina de Costura Profissional segure o plugue e 

puxe-o da tomada. NÃO tente puxar pelo cabo.

13- Este aparelho fi projetado para funcionar com segurança somente em 

ambientes domésticos.

14- A Máquina de Costura Profissional só deve ser usada com os acessórios

recomendados. Outros tipos de acessórios não devem ser usados, pois podem

causar lesões ou danificar o aparelho.

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico

ou lesão, siga sempre as instruções de segurança ao usar 

um aparelho elétrico.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES 
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

USO DOMÉSTICO
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INFORMAÇÕES DO APARELHO
Enchendo a Bobina.

1- Coloque um carretel de linha no porta-carretel (fig. 7).

2- Puxe a linha do carretel e passe-a em volta ao disco de tensão do 

enrolador de bobina (fig. 8).

3- Coloque a bobina no eixo do enrolador de bobina e empurre o eixo do

enrolador com a bobina até encostar no limitador. (fig. 9).

4- Passe a linha através de um dos furos da bobina de dentro para fora e 

acione a máquina até encher a bobina.

5- Retire a bobina cheia e empurre o eixo do enrolador voltando a

posição de origem.

Fig.7 Fig.8 Fig.9

Troca da Bobina:

1- Pressione o botão na traseira da máquina apra liberar a tampa do 

compartimento da bobina

2- Levante e remova a tampa do compartimento

3- Coloque a bobina com a linha de sua escolha no suporte da bobina, 

deixando cerca de 5 cm de fio estendido para fora do suporte da bobina.

4- Abaixe o Pé Calcador.

5- Gire o Volante no sentido anti horário (para sua direção). A agulha irá 

desce e pegar a linha da bobina. Gire o Volante até a agulha descer 

completamente e em seguida subir novamente até o nível mais elevado.

6- Suspenda o Pé Calcador, puxe as duas linhas para a parte de trás da 

máquina (longe de você) e coloque-as sob o Pé Calcador. Encaixe e feche 

a tampa do compartimento da bobina.

CUIDADO: Use somente em tomadas elétricas corretamente instaladas.

Não tente alterar o plugue o qualquer característica de segurança do 

produto.

Utilizando a máquina sem o pedal:

1- Conecte o Adaptador na parte lateral da Máquina de Costura 

Profissional.

2- Levante a agulha acima do Calcador,  girando o volante em sentido 

horário.

3- Levante o Calcador, utilizando a alavanca na parte de trás da máquina.

4- Com o Calcador levantado, posicione o tecido a ser costurado abaixo 

do mesmo.

5- Utilize a alavanca atrás da máquina para escolher o nível de altura do 

Calcador.

6- Gire o volante no sentido horário completando duas voltas para 

bloquear e começar a costura.

7- Selecione velocidade, pressionando o botão de Controle de 

Velocidade  A (alta) e B (baixa).

Use baixa velocidade para trabalhos pequenos que exigem uma maior 

quantidade de pontos. Use alta velocidade para trabalhos maiores que 

não exigem pontos muito juntos.

8- Guie suavemente o tecido para manter a costura reta, pois a 

alimentação é feita através do Calcador.

9- Quando terminar de costurar, desligue a máquina da tomada.

10- Levante a agulha acima do tecido, girando o volante no sentido 

horário.

11- Levante o Calcador, utilizando a alavanca.

12- Puxe o tecido para fora deixando cerca de 10" (polegadas) de fios 

entre o tecido e a máquina.

13- Corte a linha perto do tecido, deixando excesso enre o Calcador e 

você.

14- Começar a próxima costura da mesma forma que anteriormente 

seguindo os passos de funcionamento citados acima.
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USANDO O APARELHOCosturando mangas: 

1- Esta máquina foi projetada para permitir que você costure mangas de 

camisas facilmente.

Para isto, levante o pé calcador e posicione a manga sob a agulha. 

Coloque a  manga no espaço entre o pé calcador e a base da máquina.

2- Abaiex o pé calcador e siga os passos para operar sua Máquina de 

Costura Profissional.

Utilizando o pedal:

1- Certifique-se de que a máquina está na posição pedal.

2- Conecte o pedal na parte lateral da máquina.

3- Pressione o pé suavemente sobre o pedal para operar a máquina. 

Quando terminar a costura retire o pé do pedal.

Conectar a máquina na rede elétrica

1- Conecte o plugue ‘’A’’ (pedal) na máquina  e o plugue ‘’B’’ na máquina 

e na tomada (conforme desenho).

2- Máquina equipada com 2 sistemas de acionamento e velocidade com 

botão de acionamento em ‘’N’’. O acionamento será via controlador de 

velocidade (pedal) e com o botão de acionamento em ‘’B ou A’’. Em ‘’B’’ a 

velocidade é baixa e em ‘’A’’ a velocidade da máquina é alta.

ATENÇÃO: Retire o plugue da tomada quando a máquina não estiver 

em uso.

Controle de Velocidade de costura:

-Esta máquina tem 02 velocidades de costura.

- Na posição A (alta) e na posição B (baixa).

Nóś recomendamos usar a velocidade baixa no início. Quando você tiver 

mais vivência e se sentir mais confiante no controle da máquina, você 

estará habilitado em utilizar a velocidade alta.
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Caseado do botão

Marque com um lápis a posição e o comprimento da casa do botão no 

tecido, em seguida coloque o tecido sob o Pé Calcador. Selecione o ponto 

número (12) no botão seletor de pontos, acione a máquina em baixa 

velocidade e faça de 3 a 4 pontos, pare a máquina e levante a agulha 

girando o volante em sua direção.

Selecione o ponto número (11) no botão seletor de pontos, desça a 

agulha cuidadosamente no ponto onde será feita a casa e comece a fazer 

o primeiro lado da casa no tamanho desejado, pare a máquina e levante  a 

agulha. Selecione o ponto número (12) novamente e faça de 3 a 4 pontos, 

pare a máquina, levante a agulha e o pé calcador, vire o tecido. Selecione 

o ponto número (11) novamente e faça o outro lado da casa.

 

Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4

Principais Características e
Benefícios:

1. Volante

2. Botão de acionamento da 

máquina

3. Caixa da bobina

4. Tampa frontal

5. Estica fio

6. Tensão superior

7. Botão seletor de pontos

8. Botão de retrocesso

9. Conjunto de Pé Calcador 

de tecido

Acessórios:

1. 02 Bobinas

2. 02 Carreteis

3. Pedal

4. Fonte de Alimentação

5. Agulha

6. Passador de Linha

10. Limitador de bobinas

11. Enchedor de bobinas

12. Gaveta 

13. Guia fio superior

14. Alavanca Pé Calcador

15. Dentes
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CUIDADO: Use somente tomadas elétricas corretamente instaladas. 

Não tente alterar o plugue ou qualquer característica de segurança 

do produto.

Trocando a agulha 

- Desligue a máquina e tire o interruptor da tomada.

- Gire o volante no sentido anti-horário (en sua direção) deixando a 
agulha em sua posição mais alta e abaixe o pé calcador. Afrouxe o 
parafuso de fixação da agulha e retire a agulha.

Coloque em seu lugar uma nova agulha com o lado achatado para trás e 
empurre-a até o topo. Aperte firmemente o parafuso de fixação da 
agulha.

Regulando a Tensão do fio

O ajuste básico da tensão é 
o "5". 

Abaixo seguem exemplos de 
ajuste da tensão:

A. Tensão correta.

B. Tensão muito apertada.

C. Tensão muito solta.

Importante:

A tensão correta é importante 
para se conseguir a amarração 
pefeita dos pontos.

Tensão

Tensão

Como passar a linha superior
Levante o Pé Calcador e a agulha até a sua posição mais alta. Coloque a 
linha no porta-carretel (fig. A). Passe a linha pelo gua fio (fig.B).
Puxe a linha para baixo fazendo com que ela passe por entre os discos de 
tensão acompanhando o rasgo vertical da direita (fig. C), acompanhando 
o rasgo da esquerda puxe a linha até o estica fio articulado e passe a linha 
da direita para a esquerda (fig. D).
Traga a linha para baixo e passe pelo guia fio da barra da agulha (fig. E)
Enfie a linha de frente para trás na agulha e puxe-a para fora cerca de 10 
cm de linha (fig. F)

Como colocar a Bobina
Remova a tampa de acesso à caixa da bobina e retire a bobina vazia      
(fig. 1).
Insira outra bobina cheia puxe uns 10 cm de linha para fora da caixa da 
bobina (fig. 2).
Puxe uns 10 cm da linha superior (fig. 3).
Levante a alavanca do Pé Calcador. Segure a linha com a mão esquerda, 
gire o volante no sentido anti-horário (em sua direção) para que a agulha 
abaixe e levante (fig. 4).
Puxe suavemente a linha com a mão esquerda para trazer a linha de baixo 
para cima através do furo da chapa da agulha ( fig. 5).
Puxe as duas pontas das linhas de cima e de baixo com cuidado para não 
danificar a agulha e passe-as pela abertura do Pé Calcador e leve-as para 
trás, puxe para fora cerca de 10 cm de linha (fig. 6).

Fig.4 Fig.5 Fig.6

Fig.1 Fig.2 Fig.3



9 10

CUIDADO: Use somente tomadas elétricas corretamente instaladas. 
Não tente alterar o plugue ou qualquer característica de segurança 
do produto.

Preparando-se para Costurar: 

Certifique-se que a voltagem e a frequência mostradas na máquina são 
compatíveis com sua rede de energia elétrica .

Selecione a opção Manual ou Pedal

Certifique-se que a sua Máquina de Costura Profissional tem a linha 
corretamente posicionada para a costura.

CUIDADO: Use somente tomadas elétricas corretamente instaladas. 
Não tente alterar o plugue ou qualquer característica de segurança 
do produto.

Iniciar a Costura

- Gire o volante em sua direção deixando a agulha em sua posição mais 
alta (fig. 17). 

- Levante o  Pé Calcador e coloque o tecido sob o Pé Calcador (fig.18).

- Abaixe o Pé Calcador. (fig. 19).

- Pressione o botão de acionamento e comece a costurar, não puxe o 
tecido durante a costura, guie-o suavemente com as mãos. (fig. 20).

- Ao terminar a costura levante a agulha na sua posição mais alta (fig. 21).

- Levante o Pé Calcador, puxe suavemente uns 15 cm de linha junto com o 
tecido para trás. Guie ambas as linhas para  lado da tampa frontal e dentro 
do cortador. Puxe as linhas para baixo para cortar.

Atenção:

Ao cortar a linha, tome cuidado especial com os dedos. (fig. 22).

1- Puxe o Porta Carretel para cima segurando sua parte superior até ele 
ficar totalmente estendido.

2- Encaixe o carretel de linha no Porta Carretel.

3- Puxe a linha do Carretel em direção ao guia fio superior.

4- Passe a linha pelo guia-fio superior. Na sequência passe o fio pela 
Rosca de Ajuste de Tensão. O fio deverá ser posicionado entre os discos 
de tensão localizados atrás da Rosca de Ajuste de Tensão. Estes 
procedimentos darão a tensão necessária na linha para o ponto 
desejado.

5- Após passar a linha pela Rosca de Ajuste de Tensão, passe a linha pelo 
Estica fio.

6- Após passar a linha pelo Estica fio, passe pelo guia fio inferior em 
direção à agulha.

7- Após passar a linha pelo guia fio inferior, passe a linha pelo guia fio 
localizado ao lado da agulha.

8- Puxe a linha para baixo através do guia fio. Se necessário levante a 
agulha girando o volante no sentido anti-horário para facilitar o alcance 
da linha.

9- passe a linha da esquerda para a direita pelo orifício da agulha.

10- Se necessário, levante a agulha girando ligeiramente o volante no 
sentido anti-horário.

11- Suspenda o Pé Calcador levantando o Nvelador na parte traseira da 
máquina.

12- Passe cerca de 10 cm de linha pelo orifício da agulha e coloque o 
tecido sob o Pé Calcador no sentido oposto a você.

Costura em retrocesso
Para arrematar o começo e o final da costura, pressione a 
alavanca de retrocesso.

Como acender a lâmpada [3V/6W]
Pressione o interruptor de luz para acender a lâmpada e 
pressione novamente para apagar. Caso haja necessidade 
de troca da lâmpada, entre em contato com nosso SAC.

Seleção de Pontos
Para selecionar o ponto desejado, basta girar o botão 
seletor de pontos (A) e alinhá-los ao indicador de pontos 
gravado na máquina (B).
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