Ominaisuudet ja edut

Huippuominaisuudet
Värillinen kosketusnäyttö
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Suuri kirjonta- ja ompeluala
Kirjontakuvioiden muokkaus ja tallennus
Basic Design Positioning
Huomaa: Huippuominaisuuksista on lisätietoa

-symbolin kohdalla.

Innovaatio
VÄRILLINEN KOSKETUSNÄYTTÖ

MUOTOILTU JA SUUNNITELTU RUOTSISSA

Voit helposti siirtyä kirjonta-, muokkaus- ja ompelunäytöstä
toiseen.

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

• Suuri (3.5") graafinen korkean resoluution värillinen
kosketusnäyttö (320x240).
• Selkeä teksti ja luonnollisen näköiset kirjontakuviot näytöllä.

MAKSUTON OHJELMISTO KONEEN MUKANA

• Helppo graafinen käyttöliittymä, ompelijoiden ompelijoille
suunnittelema.

HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 40 ompelu- ja kirjontakoneelle on saatavana PCtietokoneohjelma. Sen mukana saat seuraavat ominaisuudet:

• Kaikki toiminnot ja ompeleet yhdellä kosketuksella.
• Pikaopas – sisäänrakennettu käyttötuki. Paina jotakin
ommelta, kuvaketta tai toimintoa, niin sen nimi ja selitys
ilmaantuvat näytölle.

• Voit järjestellä kuvioita, luoda kuvatiedostoja, lisätä
leikkuukomentoja ja tulostaa luetteloita ja paljon muuta.
• QuickFont-ohjelmalla voit luoda kirjontafontteja kaikista
tietokoneesi TrueType™-fonteista.

BASIC DESIGN POSITIONING
Kuvioiden kohdistus onnistuu täydellisesti joka kerta.
• Sijoittelu onnistuu Basic Design Positioning-toiminnon
avulla.
• Basic Design Positioning -toiminnolla voit muuttaa minkä
tahansa kuvion boordikuvioksi.
• Design Positioning Wizardin avulla kuvion sijoittaminen
sujuu leikiten!

LISÄTARVIKKEENA HUSQVARNA VIKING® -KIRJONTAOHJELMISTO PC:LLE
– Luo yksilöllisiä kirjontakuvioita tietokoneella.
•

Luokkansa paras kirjontaohjelmisto on saatavana
sekä PC:lle että Macille®, loppumatonta luovuutta ja
omintakeisuutta.

VAPAAOMPELU KAIKILLA OMPELEILLA

WWW.MYEMBROIDERIES.COM

Tikkaukset ja vapaaompelukirjonta haluamallasi ompeleella.

Tuhansia kirjontakuvioita, jotka voit itse ladata koneellesi.

• Valitse liukuva tai jousitettu vapaaompelu SET-valikosta.

• Voit tilata kuvioita paikalliselta HUSQVARNA VIKING®
-jälleenmyyjältä.

START/STOP-TOIMINTO
Helppo ommella vakionopeudella ilman jalkasäädintä.
• Ompelu aloitetaan ja lopetetaan painamalla Start/Stopnäppäintä.
• Mainio ominaisuus kun ompelet koristeompeleita,
vapaatikkauksia ja napinläpiä.
• Ihanteellinen ompelijoille, joilla on fyysisiä rajoituksia.

• Internetistä ne ovat saatavissa koska tahansa, päivällä ja yöllä.

Osaaminen
SUURI KIRJONTA- JA OMPELUALA
Voit luoda ja kirjoa jopa 240x150 mm:n kokoisia kuvioita
yhdellä pingotuksella. Se helpottaa suurten tilkkutöiden,
sisustusprojektien ja vaatteiden ompelua.
• HUSQVARNA VIKING® kehittää jatkuvasti uusia kehiä ja
lisätarvikkeita erilaisia tekniikoita varten.
• Neulan oikealla puolella on jopa 200 mm tilaa
ompelutyölle.
KIRJONTAKUVIOIDEN MUOKKAUS JA TALLENNUS
Uusia, entistä hienompia kirjontakokemuksia, kauniiden
kuvioiden ja fonttien yhdistämien on helpompaa kuin
koskaan ennen.
Pyöritys/skaalaus/peilikuva/zoom
• Muokkaa kuvioita näytöllä.
Kuvioiden yhdistely ja tallennus
• Liitä omiksi yhdistelmiksi enintään 5 kuviota ja/fonttia ja
tallenna yhdistelmä koneen muistiin tai USB-tikulle.

LISÄTARVIKEKEHÄT

AUTOMAATTINEN HYPPYTIKKIEN KATKAISU

Yli 13 erikokoista kehää eri tarkoituksiin.

Et joudu leikkelemään hyppytikkejä kuvion valmistuttua.

• Erikoistekniikoihin, kuten boordi- ja tilkkutyökuvioihin,
kohopintaisiin kuvioihin ja moneen muuhun.

• Kirjonnan hyppytikit katkaistaan automaattisesti.

VALTAVA VALIKOIMA LISÄTARVIKKEITA
Monenlaisia lisätarvikkeita hyöty- ja luovaan ompeluun.
Kaikenlaiseen ompeluun ja kirjontaan, tilkkuiluun,
kodintekstiileihin ja moneen muuhun.
DESIGNER™-KOKOELMA
Loputtomia mahdollisuuksia luovuuteen.
• 100 kaunista kuviota on ladattu DESIGNER TOPAZ 40™
-ompelu- ja kirjontakoneeseen.

• Langanpäät vedetään nurjalle, jolloin kuvio on heti
viimeistellyn näköinen.
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 ompelunopeuden.
• Interaktiivisella värillisellä näytöllä näkyy valittu ommel sekä
paininjalkaa ja neulakokoa ja -tyyppiä koskeva suositus.

• Kaikissa kuvioissa on automaattinen hyppytikkien katkaisu.

LED-VALOT

• 1 kirjontafontti kolmessa eri koossa sekä isot ja pienet
kirjaimet, nimikointien ja päiväysten kirjontaan sekä
muuhun koristeluun.

Vähentää varjostusta ommellessa.
• Kolme LED-valoa valaisee neulan ja ommeltavan kohdan,
mikä helpottaa ompelua ja lieventää silmien rasitusta.

• Yli 200 ommelta.
• Ommelleveys 7mm

YLÄ- JA ALALANKAVAHTI

• 4 kirjainommelta, helposti ohjelmoitavat isot ja pienet
kirjaimet.

Näytölle ilmestyy ponnahdusviesti, kun ylälanka katkeaa tai
alalanka on loppumassa.

Käyttömukavuus
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Kone tuntee kaiken aikaa kankaan paksuuden, ja syöttö on
aina täydellisen tasainen.
Automaattinen paininjalan nosto
• Paininjalka laskee ja nousee automaattisesti kunkin
ompelutekniikan mukaisesti.
• Neljä asentoa: alas, kääntöasento, ylös ja lisänosto.

• Et joudu tarkistamaan alalankaa kesken ompelun tai
kirjonnan.
AUTOMAATTINEN LANGANKATKAISU
Kätevä ja aikaa säästävä ominaisuus. Saksia ei tarvita!
• Vain painallus, ja kone katkaisee ylä- ja alalangat ja vetää
langanpäät nurjalle.
• Paininjalka ja neula nousevat automaattisesti.
• Ylälanka katkaistaan kirjonnassa värinvaihdon ja hyppytikkien
yhteydessä, molemmat langat kuvion valmistuttua.

• Kädet ovat vapaina ohjaamaan kangasta.

ELEKTRONISESTI ITSESÄÄTYVÄ LANGAN KIREYS

Paininjalan kääntöasento

Kätevä ja aikaa säästävä ominaisuus.

• Kun pysähdyt neula alhaalla, jalka tuntee kankaan
paksuuden.

• Paras langankireys asetetaan automaattisesti kaikille
ompelutekniikoille ja kankaille.

• Jalka nousee työn pintaan, kangasta on helppo kääntää
ommeltaessa applikointia ja tikkauksia.

• Automaattista kireyttä on helppo muuttaa erikoistekniikoita
varten.

Automaattinen paininjalan puristus
• Paininjalan puristus on aina juuri oikea ommeltavalle
kankaalle.

NEULASTOP YLÖS/ALAS
Esimerkiksi helppoon kääntymiseen ja applikointiin.
• Neulan voi siirtää ylös tai alas painamalla Neulastop ylös/alas
-painiketta tai napauttamalla jalkasäädintä.
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