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Huippuominaisuudet

deLuxe™ Stitch System

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR®

Suuri interaktiivinen näyttö

Entistä nopeampaa kirjontaa

Huomaa: Huippuominaisuuksista on lisätietoa -symbolin kohdalla.



O
m

in
a

isu
u

d
et ja

 ed
u

t
 

Innovaatiot ♥
deLuxe™ Stitch System
Vähemmän aikaa ja vaivaa kuluu säätöihin, ja lopputu-
los on aina yhtä laadukas kaikilla kankailla ja langoilla. 
Erinomainen metalli- ja litteille tai muille erikoislangoille. 
Tikki on aina yhtä moitteeton kankaan molemmilta puo-
lilta. 

• Langansyöttö huolehtii siitä, että kone saa aina sopivan 
määrän lankaa kutakin tikkiä varten riippumatta lan-
ka- tai kangastyypistä, niin tavallisessa ompelussa kuin 
kirjonnassakin. Upea kirjontatulos myös käyttäessäsi 
erikoislankoja.

• Langankireyden voi valita itse käytettäessä erikoistekni-
koita ja/tai -tarvikkeita. 

SUURI INTERAKTIIVINEN NÄYTTÖ
Voit helposti siirtyä ompelu-, muokkaus- ja kirjontan- 
äytöstä toiseen.

• Suuri ja kirkas laajanäkymällä varustettu, korkean  
resoluution värillinen kosketusnäyttö (640x480).

• Selkeä teksti ja todenmukaiset kuviot näytöllä.
• Helppo graafinen käyttöliittymä, ompelijoiden  

ompelijoille suunnittelema.
• Kaikki toiminnot ja ompeleet yhdellä kosketuksella.
• Infovalikossa näet kuvitetut tiedot ja tekstit sekä  

hakemisto- ja kategoriaohjeen.
• Kuvioita voi katsoa koko näytön kokoisina. 

KOHO-OMPELEET
Patentoidussa koho-ommeltekniikassa ainutlaatuinen  
koristeommel syntyy, kun lisäät kangasta ompeleen alle. 

• Uusi ja ainutlaatuinen HUSQVARNA VIKING® -ommel-
valikko ja alan ensimmäisenä kahdeksan uutta ommelta, 
jotka tarjoavat paljon luovia mahdollisuuksia.  

BASIC DESIGN APPLIQUÈ
Basic Design Appliqué -toiminnolla voit suunnitella  
applikointikuvioita koneen näytöllä ilman erillistä  
tietokoneohjelmaa. 

• Valitse mieleisesi sisäänrakennetuista muodoista, joita 
ovat esimerkiksi ympyrä, sydän ja kukka. Kolme eri  
ommelvaihtoehtoa. Yhdistelemällä muotoja saat  
käyttöösi loputtomia mahdollisuuksia. 

DESIGN POSITIONING
Voit päättää täysin tarkasti, mille kohdalle kuvio kankaalla 
sijoittuu, eikä mallineita tarvita lainkaan. 

• Sijoittelu onnistuu Design Positioning -toiminnon avulla.
• Tee haluamasi pituisia boordikuvioita, jotka jatkuvat 

täsmällisinä joka kerta.
• Design Positioning Wizardin avulla kuvion sijoittaminen 

sujuu leikiten!

PÄIVITETTÄVÄ
 DESIGNER RUBY Royale™ -ompelu- ja kirjontakoneesi on 
aina ajan tasalla.

• Päivitä koneeseen uusin ohjelmisto Internetistä.
• Voit valita joko pelkän ohjelmiston päivityksen ja/tai 

palauttaa alkuperäiset oletusasetukset. 

YLÄ- JA ALALANKAVAHDIT JA ÄÄNIMERKKI
Lankavahti hälyttää ja antaa äänimerkin, kun ylä- tai 
alalanka on loppumassa tai katkeaa.

• Et joudu tarkistamaan alalankaa kesken ompelun tai 
kirjonnan. 

MUOTOILTU JA SUUNNITELTU RUOTSISSA 
HUSQVARNA VIKING® on suunnitellut ja valmistanut  
huippulaadukkaita ja teknisesti edistyksellisiä  
ompelukoneita jo yli 140 vuotta. 

MAKSUTON OHJELMISTO KONEEN MUKANA
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER RUBY Royale™ - 
ompelu- ja kirjontakoneelle on saatavana tietokone- 
ohjelma. Sen mukana saat seuraavat ominaisuudet:

• Voit järjestellä kuvioita, lisätä leikkuukomentoja ja luoda 
kuvatiedostoja, tulostaa luetteloita ja paljon muuta.

• QuickFont-ohjelmalla voit luoda kirjontafontteja kaikista 
tietokoneesi TrueType™-fonteista. 

LISÄTARVIKKEENA HUSQVARNA VIKING® - 
KIRJONTAOHJELMISTO PC:LLE JA MACILLE®

Luo yksilöllisiä kirjontakuvioita tietokoneella. 

• Luokkansa paras kirjontaohjelmisto on saatavana sekä 
PC:lle että Macille®. Sen avulla kirjontaharrastuksesi on 
pian tulvillaan luovuutta ja omintakeisuutta. 

www.myembroideries.com
Tuhansia kirjontakuvioita, jotka voit itse ladata koneellesi.

• Voit tilata kuvioita paikalliselta HUSQVARNA VIKING® 
-jälleenmyyjältä.

• Internetistä ne ovat saatavissa koska tahansa, päivällä ja 
yöllä.
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Osaavuus ♥
ENTISTÄ NOPEAMPAA KIRJONTAA 
Kirjontakuviot valmistuvat nopeammin kuin koskaan.  
DESIGNER RUBY Royale™ kirjoa vähintään 20 %  
nopeammin*. 

*** Verrattuna DESIGNER RUBY deLuxe™ -ompelukonee-
seen. Aika riippuu aina kehästä ja kuviotyypistä. 

SUURI KIRJONTA-ALA
Voit suunnitella ja kirjoa jopa 360x200 mm:n kuvioita  
yhdellä pingotuksella.

• Kaksi vakiokehää: DESIGNER™ Royal Hoop enintään 
360x200 mm:n kuvioille ja DESIGNER™ Splendid Square 
Hoop enintään 120x120 mm:n kuvioille. 

LAAJENNETTU OMPELUTILA
Helpottaa suurten tilkkutöiden, sisustusprojektien ja  
vaatteiden ompelua.

• Suuri, lähes 20 cm:n tila neulan oikealla puolella antaa 
tilaa kookkaillekin töille. 

KATTAVA VALIKOIMA LISÄTARVIKKEITA
• Saatavana on lukuisia lisätarvikekehiä erikoistekniik- 

oihin, kuten boordi- ja tilkkutyökuvioihin,  
kodintekstiileihin ja moneen muuhun.

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

DESIGNER™ SELECTION
Loputtomia mahdollisuuksia luovuuteen.

• Yli 1 000 kuviota.
• Ommelleveys 7 mm
• Sivusyötön avulla voit ommella jopa 50 mm:n levyisiä 

ompeleita.
• 6 kirjainommelta, helposti ohjelmoitavat isot ja pienet 

kirjaimet.

• 182 kaunista kirjontakuviota on valmiina DESIGNER 
RUBY Royale™ -ompelu- ja kirjontakoneessa.

• Classic Collection Embroidery CD sisältää lisäksi 175 
kuviota, joten saat yhteensä 357 kirjontakuviota.

• Kaikissa kuvioissa on automaattinen hyppytikkien  
katkaisu.

• Neljä kirjontafonttia kolmessa eri koossa. Isot ja pienet 
kirjaimet, nimikointiin, päiväyksiin ja koristeluun.

 
KIRJONTAKUVIOIDEN MUOKKAUS
Uusia tapoja kokea kirjonnan iloa, helpommin kuin  
koskaan. 
 
RESIZE
Voit suurentaa tai pienentää kuvion juuri haluamaasi ko-
koon.

• Ohjelma laskee tikit uudelleen, joten muutetun kuvion 
tikkitiheys säilyy oikeana.

VÄRINVAIHTO
• Vaihda kuvion värejä näytöllä. 

KUVIOIDEN MONISTAMINEN
• Painamalla painiketta pitkään voit monistaa ohjelmoi-

tavan tai kirjottavan kuvion niin moneen kertaan kuin 
haluat. 

LISÄÄ/POISTA VALINTA
• Ryhmittele kuviot näytöllä, niin niiden muokkaaminen 

sujuu vaivattomasti. 

PYÖRITÄ/SKAALAA/PEILAA
• Muuntele kuvioita koneen näytöllä.
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Mukavuus ♥
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Tunnistaa automaattisesti ja jatkuvasti kankaan  
paksuuden ommeltaessa ja säätää paininjalan paineen 
aina juuri sopivalle syötölle.

AUTOMAATTINEN PAININJALAN NOSTO
• Paininjalka laskeutuu ja nousee automaattisesti kaikissa 

ompelutekniikoissa.
• Neljä asentoa: alas, kääntöasento, ylös ja lisänosto.
• Kone laskee syöttäjän automaattisesti, jolloin paksujen 

kankaiden ja tilkkutöiden työntäminen paininjalan alle 
on helppoa.

AUTOMAATTINEN PAININJALAN KÄÄNTÖSASENTO
• Paininjalka tuntee kankaan paksuuden, kun pysähdyt 

neula alhaalla.
• Automaattinen liukuasento, jolloin kangasta on helppo 

kääntää ommellessasi applikointia ja tikkauksia.
• Kädet ovat vapaina ohjaamaan kangasta.

AUTOMAATTINEN PAININJALAN PURISTUS
• Paininjalka mittaa koko ajan kankaan vahvuuden ja  

säätää puristuksen sen mukaan. 

AINUTLAATUINEN SEWING ADVISOR®

Valitse kankaan tyyppi ja ompelutekniikka, niin SEWING 
ADVISOR® tekee heti puolestasi kaikki säädöt.

• Se valitsee automaattisesti sopivimman ompeleen ja  
säätää tikin pituuden ja leveyden sekä ompelun- 
opeuden.

• Suurella interaktiivisella näytöllä näkyy ommel sekä  
paininjalka- ja neulasuositus.

• Laajennettu SEWING ADVISOR® antaa lisätietoa  
kankaista ja ompelutekniikoista. 

AUTOMAATTINEN HYPPYTIKKIEN KATKAISU
Et joudu leikkelemään hyppytikkejä kuvion valmistuttua.

• Kirjonnan hyppytikit katkaistaan automaattisesti.
• Langanpäät vedetään nurjalle, jolloin kirjonta on heti 

viimeistelty. 

SMART SAVE
Kuviosi ja kaikki sen asetukset tallentuvat, jos keskeytät  
välillä kirjonnan tai virta sammutetaan.

• Kun toiminto on valittuna, niin DESIGNER RUBY 
Royale™ -ompelu- ja kirjontakone tallentaa ja muistaa 
kohdan, jossa kuvion kirjominen keskeytyi.

• Voit halutessasi tallentaa manuaalisesti kirjontakohdan. 

MONTA VALONLÄHDETTÄ
Vähentää varjostusta ommellessa.
• LED-valot valaisevat neula- ja ompelualueen.
• Lamppujen käyttöikä on erittäin pitkä, joten niiden  

huolto on helppoa. 

SISÄÄNRAKENNETTU TUKI
Välitön selitys näytöllä.

• Pikaohje: Paina ommelta, kuvaketta tai toimintoa, niin 
näet sen nimen ja toimintakuvauksen. 

NEULASTOP YLÖS/ALAS
Valaistu toimintopainike näyttää asetuksen.

• Valitse neulastop ylös/alas, niin työn kääntäminen ja 
applikointi sujuvat vaivatta.

• Napauttamalla jalkasäädintä tai painamalla painiketta 
voit aina siirtää neulan ylös tai alas. 

FILE MANAGER
Järjestele kuviosi ja ompeleesi mielesi mukaan.

• Luo kansioita kuvioille, fonteille, muokatuille  
kirjontakuvioille, suosikkiompeleille ja ommelyh- 
distelmille.

• Luo, kopioi, siirrä, korvaa tai poista tiedosto tai kansio. 

AINUTLAATUINEN EMBROIDERY ADVISOR™

Kun valitset kangastyypin, niin EMBROIDERY ADVISOR™ 
antaa suositukset, joiden avulla kirjonta onnistuu!

• Saat neulaa, tukikangasta sekä ylä- ja alalankaa koskevat 
suositukset.

• Saat myös erikoiskankaita ja -lankoja koskevia vinkkejä.
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