
Kleuren touchscreen

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ technologie

Groot borduurgebied en naairuimte

Borduurmotief bewerken en opslaan

Basis Borduurmotief Plaatsen 

Let op: Kijk voor meer informatie over de topfuncties uit naar het symbool.

Topfuncties

Voordelen & Eigenschappen 



Mogelijkheden

KLEUREN TOUCHSCREEN
Eenvoudig navigeren over verschillende schermen voor 
borduren, bewerken en naaien

• Groot (3.5") grafisch kleuren touchscreen met hoge 
resolutie (320x240).

• Duidelijke tekst en realistische borduurmotieven op het 
scherm.

• Eenvoudige grafische interface door naaisters voor 
naaisters ontworpen.

• Alle functies en steken met één aanraking.

• Ingebouwde assistentie met Quick Help: Druk op een 
steek, pictogram of functie om de naam en de beschrijving 
ervan te zien.

BASIS BORDUURMOTIEF PLAATSEN 
Laat uw borduurmotieven steeds weer perfect op elkaar 
aansluiten.

• Gebruik de functie Basis borduurmotief plaatsen voor een 
perfecte plaatsing.

• Met Basis borduurmotief plaatsen kunt u ieder 
gewenst borduurmotief veranderen in een doorlopend 
borduurmotief.

• Met de Wizard Borduurmotief plaatsen is het zeer 
eenvoudig.

FREE MOTION MET ALLE STEKEN
Voor eenvoudig quilten en prachtig borduren uit de vrije 
hand met iedere steek die u wilt.

• Kies Free Motion Zwevend of Free Motion Verend uit het 
SET Menu.

START/STOP FUNCTIE 
Eenvoudig met gelijkmatige snelheid naaien zonder het 
voetpedaal. 

• Druk op Start/Stop om te starten en te stoppen met 
naaien. 

• Zeer geschikt voor het naaien van rijen decoratieve 
steken, quilten uit de vrije hand en voor het maken van 
knoopsgaten.

• Ideaal voor naaisters met lichamelijke beperkingen.

Innovatie
ONTWORPEN EN ONTWIKKELD IN ZWEDEN
Het merk HUSQVARNA VIKING® ontwerpt en ontwikkelt 
al meer dan 140 jaar naaimachines van topkwaliteit met 
geavanceerde technologie

 
SOFTWARE BIJ DE MACHINE GELEVERD
Er is een pc softwarepakket als gratis download beschikbaar 
voor uw HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 40 naai- 
en borduurmachine. Dit pakket bevat de volgende extra 
functies:

• Organiseer uw borduurmotieven en maak 
afbeeldingsbestanden, druk catalogi af en meer.

• Maak borduurlettertypes van ieder gewenst TrueType™ 
lettertype dat op uw pc staat met het QuickFont-
programma.

OPTIONELE HUSQVARNA VIKING® BORDUURSOFTWARE 
VOOR PC
– Maak persoonlijke borduurmotieven op uw computer.

• Onze borduursoftware is van het allerhoogste niveau, 
is leverbaar voor pc en Mac® computers en biedt 
maximale creativiteit voor het maken van unieke en 
persoonlijke borduurmotieven.

WWW.MYEMBROIDERIES.COM
Duizenden borduurmotieven altijd beschikbaar met één klik 
op uw computer.

• Bestel borduurmotieven bij uw plaatselijke HUSQVARNA 
VIKING® dealer

•  Download borduurmotieven van het internet wanneer u 
dat maar wilt, dag en nacht

GROOT BORDUURGEBIED EN NAAIRUIMTE
U kunt borduurmotieven maken en borduren tot 240x150 
mm zonder de stof opnieuw in de borduurring te spannen 
Naai eenvoudig grote quilts, woonaccessoires en kleding.

• HUSQVARNA VIKING® ontwikkelt doorlopend nieuwe 
borduurringen en accessoires voor verschillende 
technieken.

• Groot gebied rechts van de naald, van 200 mm, voor een 
fantastisch naaigemak.

 
BORDUURMOTIEF BEWERKEN EN OPSLAAN
Nieuwe manieren om uw borduurwerk te verbeteren 
en het gemakkelijker dan ooit te maken om prachtige 
borduurmotieven en lettertypes te combineren. 

Roteren/schaalverdeling/spiegelen/zoomen

• Pas uw borduurmotieven direct op het scherm aan.

Borduurmotieven combineren en opslaan

•  Maak uw eigen combinatie van tot 5 borduurmotieven en/
of lettertypes en sla ze op in een geheugen of op een USB-
stick. 
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VEEL OPTIONELE BORDUURRINGEN 
Meer dan 13 optionele borduurringen met verschillende 
afmetingen, voor diverse toepassingen.

•  Voor speciale technieken zoals doorlopende 
borduurmotieven, quilten, borduurmotieven met structuur 
en nog veel meer.

GROOT ASSORTIMENT OPTIONELE ACCESSOIRES
Veel optionele accessoires voor al uw nuttige naaiwerk en 
voor creatieve mogelijkheden. Voor alle mogelijke soorten 
naai- en borduurwerk, quilten, woondecoraties en nog veel 
meer.

DESIGNER™ SELECTION
Eindeloze mogelijkheden om creatief te zijn.

•  Er zijn 100 prachtige borduurmotieven in uw DESIGNER 
TOPAZ 40™ naai- en borduurmachine geladen.

• Alle borduurmotieven zijn inclusief Automatisch 
sprongsteken afsnijden.

•  1 ingebouwd borduurlettertype in drie verschillende 
grootten met hoofdletters en kleine letters waarmee u uw 
werkstukken van een label en een datum kunt voorzien 
en waarmee u ze kunt versieren

• Meer dan 200 steken.

• 7mm steekbreedte.

• 4 naailettertypes, met kleine letters en hoofdletters, voor 
eenvoudig programmeren.

Gemak
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ TECHNOLOGIE
Past zich automatisch en voortdurend aan uw stofdikte aan 
voor een perfect, gelijkmatig stoftransport.

Exclusieve sensorvoetlichter

•  De naaivoet wordt automatisch omlaag en omhoog 
gebracht voor iedere naaitechniek.

• Vier posities: omlaag, draaien, omhoog, extra hoog.

• Uw handen blijven vrij om de stof te geleiden

Exclusieve Sensorvoet draaistand

• Stop met de naald omlaag, de naaivoet voelt de dikte van 
de stof.

•  Breng de naaivoet omhoog naar de zwevende positie om 
onmiddellijk te kunnen draaien, eenvoudig applicaties te 
maken en te quilten.

Exclusieve sensorvoetdruk

• U heeft altijd de perfecte persvoetdruk voor de stof 
waarmee u naait.

AUTOMATISCH SPRONGSTEKEN AFSNIJDEN
U hoeft geen tijd meer te besteden aan het afknippen van 
draden terwijl u prachtige borduurmotieven maakt.

• Snijdt uw borduursprongsteken automatisch af.

•  Trekt de draaduiteinden naar de verkeerde kant van de stof 
voor een snelle afwerking.

 
EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® 
Selecteer uw type stof en uw naaitechniek en de Exclusive 
SEWING ADVISOR® functie stelt onmiddellijk alles voor u in.

•  Stelt de beste steek, steekbreedte, steeklengte, draadspanning, 
naaivoetdruk en naaisnelheid in.

•  De steek wordt met de aanbevolen naaivoet en naaldgrootte 
en -type weergegeven op het interactieve kleuren-
touchscreen.

 
LED-LAMPJES 
Verminderen schaduw tijdens het naaien.

•  Drie LED-lampjes verlichten het naaldgebied en het naai-
oppervlak om het naaien te vereenvoudigen en uw ogen 
minder te vermoeien.

 
BOVEN- EN ONDERDRAADSENSOR 
Er verschijnt een pop-upbericht wanneer de bovendraad breekt 
of de onderdraad bijna op is, dat u meldt dat u de spoel bijna 
moet vervangen.

•  U hoeft de boven- en onderdraad niet te controleren tijdens het 
naaien of borduren.

 
AUTOMATISCHE DRAADAFSNIJDER
Snel en handig tijdens het naaien. U heeft geen schaar nodig!

•  Met één druk op de toets worden onmiddellijk de boven- en 
onderdraad onder uw stof afgesneden.

• Brengt automatisch de naaivoet en de naald omhoog

•  Bij het borduren wordt de bovendraad afgesneden tussen 
kleurwissels in, bij sprongsteken en worden de boven- en 
onderdraad aan het einde afgesneden.

 
ELEKTRONISCHE ZELFREGELENDE DRAADSPANNING 
Snel en handig tijdens het naaien.

• De beste spanning wordt automatisch ingesteld voor alle 
naaitechnieken en stoffen. 

•  De automatische instelling van de spanning is eenvoudig te 
negeren voor speciale technieken. 

 
NAALDSTOP BOVEN/ONDER 
Voor eenvoudig draaien, applicaties aanbrengen enz.

•  Druk op Naaldstop boven/onder of druk op het voetpedaal 
om de naald omhoog of omlaag te zetten.




