
Interaktiivinen värillinen kosketusnäyttö  

Suuri kirjonta-ala - jopa 360 x 200 mm)

Suuri ompeluala - lähes 250 mm)

Kirjontakuvioiden muokkaus ja tallennus

SENSOR SYSTEM™ -tekniikka

INTERAKTIIVINEN VÄRILLINEN KOSKETUS-

NÄYTTÖ
Helppo navigoida eri kirjonta-, muokkaus- ja ompelunäytöillä.

• Suuri (70x53 mm), graafinen värikosketusnäyttö, korkea 
resoluutio (320x240).

• Selkeä teksti ja aidon näköiset kirjontakuviot näytöllä.

• Helppo graafinen käyttöliittymä, ompelun harrastajien 
suunnittelema.

• Kaikkien toimintojen ja ompeleiden kosketusvalinta.

• Tukitoiminnot pika-apuna: paina ommelta, kuvaketta tai 
toimintoa, niin näet sen nimen ja toimintakuvauksen.

DESIGN POSITIONING 
Kuvioiden täsmällinen sijoittelu joka kerta.

• Design Positioning -toiminnolla kuviot on helppo sijoittaa.

• Design Positioning -toiminnon avulla kaikki kuviot voi 
muuttaa jatkuviksi boordikuvioiksi.

• Design Positioning tekee kuvioiden sijoittelusta vaivatonta.

PÄIVITETTÄVÄ
DESIGNER TOPAZ™ 50 -ompelu- ja kirjontakone on aina ajan 
tasalla.

• Uusin ohjelmisto on helppo päivittää internetin kautta.

Innovatiivinen
Huom: Lisätietoja huippuominaisuuksista kunkin  -symbolin kohdalla.

Huippuominaisuudet
Edut ja ominaisuudet 



VAPAAOMPELU KAIKILLA OMPELEILLA 
Luo kauniita tikkauksia ja vapaata konekirjontaa valitsemallasi 
ompeleella.

• Valitse SET-valikosta liukuva tai jousitettu vapaaompelu.

START/STOP 
Helppo ommella tasaisella nopeudella ilman jalkasäätimen käyttöä. 

• Aloita ja lopeta ompelu painamalla Start/Stop.

• Mainio ominaisuus pitkien koristeompeleiden, 
tilkkuompeleiden ja napinläpien ompelussa.

• Erinomainen ompelijoille, joilla on fyysisisä rajoitteita.

MUOTOILTU JA SUUNNITELTU RUOTSISSA
HUSQVARNA VIKING® -tuotemerkillä on suunniteltu ja 
valmistettu huippulaatuisia ompelukoneita jo yli 140 vuotta.

OHJELMISTO KONEEN MUKANA
Lataa uusin ompelukoneen yhteysohjelmisto osoitteesta www.
husqvarnaviking.com, niin tietokoneesi kommunikoi DESIGNER 
TOPAZ™ 50 -ompelu- ja kirjontakoneen kanssa.

• Järjestele kuvioitasi, lisää leikkuukomentoja, luo 
kuvatiedostoja , tulosta katalogeja ja paljon muuta.

• Luo kirjontafontteja tietokoneesi TrueType™ -fonteista 
QuickFont - ohjelmalla.

HUSQVARNA VIKING® -OHJELMISTO PC:LLE
• Kirjontaohjelmiston avulla voit lisätä kirjontaharrastukseesi 

aivan uuden ulottuvuuden.

• Upea kirjontaohjelmisto tuo kirjontaan täydellisen vapauden!

TRUEMBROIDERY™-OHJELMISTO MAC®-
TIETOKONEILLE
• Esittelyssä uusi kirjontaohjelmisto MAC® -käyttöjärjestemälle.

WWW.MYEMBROIDERIES.COM
Tuhansia kuvioita on yhden klikkauksen päässä.

• Tilaa kuvioita HUSQVARNA VIKING® -jälleenmyyjältä.

• Kuvioiden lataus internetistä kaikkina vuorokaudenaikoina.

KIRJONTAKUVIOIDEN MUOKKAUS JA TALLENNUS
Uusia tapoja laajentaa kirjontakokemustasi ja yhdistellä 
kauniita kuvioita ja fontteja helpommin kuin koskaan ennen.

PYÖRITÄ/SKAALAA/PEILAA

• Muuntele kuvioita näytöllä mielesi mukaan.

YHDISTELE JA TALLENNA KUVIOITA

• Luo oma kuvio- ja/tai fonttiyhdistelmä ja tallenna se 
muistiin tai USB-tikulle. 

SUURI KIRJONTA-ALA
Voit luoda ja kirjoa suuria kuvioita (360x200 mm) ilman uutta 
pingotusta.

• Mukana kaksi kirjontakehää: DESIGNER™ Royal Hoop 
enintään 360x200 mm:n kuvioille sekä DESIGNER™ 
Splendid Square Hoop enintään 120x120 mm:n kuvioille.

• Useita lisätarvikekehiä saatavana erikoistekniikoille, esim.
boordi- ja tilkkutyökuviot,  kohokuviot jne.

• HUSQVARNA VIKING® kehittää jatkuvasti uusia kehiä ja 
muita lisätarvikkeita eri tekniikoita varten.

SUURI OMPELUALA
Suurten tilkkutöiden, kodintekstiilien ja vaatteiden ompelu on 
helppoa.

• Lähes 252 mm ompelutilaa neulan oikealla puolella, joten 
suurten töiden käsittely on vaivatonta

DESIGNER™ -KOKOELMA
Loputtomia mahdollisuuksia luovuuteen-

• 150 kaunista kuviota on ladattu 
DESIGNER TOPAZ™ 50 -ompelu- ja kirjontakoneen muistiin.

• Kaikissa kuvioissa on automaattinen hyppytikkien katkaisu.

• Kaksi kirjontafonttia kolmessa eri koossa, mukana isot ja 
pienet kirjaimet nimikointiin, päiväyksiin ja koristeluun.

• 261 ommelta.

• Ommelleveys 7 mm.

• 5 ommelfonttia, mukana isot ja pienet kirjaimet. Helppo 
ohjelmointi.

Osaava



SENSOR SYSTEM™ -TEKNIIKKA
Sensor System tuntee automaattisesti kankaan vahvuuden ja 
säätää asetukset ja syöttää kankaan sen mukaisesti.

PAININJALAN NOSTO

• Paininjalka nousee ja laskee automaattisesti kunkin 
ompelutekniikan mukaisesti. Neljä asentoa: alas, kääntö, 
ylös ja lisänosto.

• Syöttäjä laskee automaattisesti, joten paksut kankaat ja 
tilkkutyöt on helppo asettaa paininjalan alle.

PAININJALAN KÄÄNTÖASENTO

• Anturi tuntee kankaan vahvuuden keskeyttäessäsi 
ompelun neula alhaalla, jalka nousee kankaan pintaan. 
Työn kääntäminen, applikointi ja tikkaaminen sujuvat 
vaivatta.

AINUTLAATUINEN SEWING ADVISOR®

Näppäile koneeseen kangas ja ompelutekniikka, niin 
ainutlaatuinen SEWING ADVISOR® tekee kaikki säädöt 
puolestasi.

• Se valitsee sopivimman ompeleen, ommelleveyden, tikin 
pituuden, langankireyden, paininjalan puristuksen ja 
ompelunopeuden.

• Näet interaktiivisella näytöllä ompeleen sekä paininjalka- ja 
neulasuosituksen.

AUTOMAATTINEN HYPPYTIKKIEN KATKAISU
Aikaa ei kulu hyppytikkien katkaisemiseen kuvion 
valmistuttua.

• Kirjonnan hyppytikit katkaistaan automaattisesti.

• Langanpäät vedetään nurjalle, joten työn viimeistely sujuu 
helposti 

YLÄ- JA ALALANKAVAHTI SEKÄ ÄÄNIMERKKI
Näytölle ilmestyy ponnahdusviesti, kun ylälanka katkeaa tai 
alalanka on loppumassa. 

• Ylä- tai alalangan riittävyyttä ei tarvitse itse tarkistaa 
kirjonnan aikana.

Mukavuus
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AUTOMAATINEN LANGANKATKAISU
Kätevä ja helppo tapa päättää ompelu.

• Vain yksi painallus, niin ylä- ja alalanka katkaistaan 
automaattisesti. Langanpäät vedetään työn nurjalle 
puolelle.

ELEKTRONINEN ITSESÄÄTYVÄ LAN-

GANKIREYS 
Aikaa säästävä ja näppärä ominaisuus.

• Sopiva langankireys säädetään automaattisesti kaikille 
tekniikoille ja kaikille kankaille sopivaksi. 

• Erikoistekniikoita varten voit säätää langankireyden itse. 

LED-VALOT
Ehkäisee varjojen muodostumista ompelun aikana. 

• Kolme LED-valoa valaisee neula-alueen ja ompelualan. 
Ompelu sujuu helposti silmiä rasittamatta.

NEULASTOP YLÖS/ALAS
Työn kääntäminen ja applikointi on vaivatonta.

• Paina neulastop-painiketta tai napauta jalkasäädintä, 
niin neula siirtyy ylä- tai ala-asentoon.


