Bruksanvisning

RUBY 90

K E E P I N G T H E WO R L D S E W I N G ™

Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-1, 60335-2-28, CSA C22.2
NO.68 og UL1594.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Man må alltid følge grunnleggende forholdsregler når man bruker elektriske apparater, inkludert
følgende:
Les alle instruksjonene før denne husholdningssymaskinen tas i bruk. Oppbevar instruksjonene på et
egnet sted i nærheten av maskinen. Pass på at du leverer den videre dersom maskinen blir gitt til en
tredjepart.

FARE – FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT:
• En symaskin bør aldri være uten tilsyn når støpselet er satt i. Den elektriske kontakten, som
maskinen er tilkoblet, skal være lett tilgjengelig. Ta alltid støpselet på symaskinen ut av den
elektriske kontakten umiddelbart etter bruk og før du rengjør den, tar av deksler, smører eller ved
enhver annen vedlikeholdsjustering som nevnt i bruksanvisningen.

ADVARSEL – SLIK REDUSERER DU FAREN FOR
BRANNSKADE, BRANN, ELEKTRISK STØT OG
PERSONSKADER:
• Ikke tillat at maskinen brukes som en leke. Vær spesielt påpasselig når symaskinen brukes av barn
eller i nærheten av barn.
• Maskinen må kun brukes til det den er ment til og som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk
kun tilbehør som er anbefalt av produsenten.
• Bruk aldri symaskinen hvis strømledning eller støpsel er skadet, hvis den ikke virker skikkelig, hvis
den har vært mistet, eller er skadet, eller har falt ned i vann. Ta med symaskinen til nærmeste
autoriserte forhandler eller servicesenter for sjekk, reparasjon, elektrisk eller mekanisk justering.
• Bruk aldri symaskinen hvis noen av luftinntakene er tilstoppet. Hold maskinens og fotregulatorens
ventilasjonsåpninger fri for oppsamling av lo og støv.
• Hold fingrene borte fra alle bevegelige deler. Vær spesielt varsom i nærheten av nålen.
• Bruk alltid riktig stingplate. Bruk av feil plate kan få nålen til å brekke.
• Ikke bruk bøyde nåler.
• Ikke dra eller skyv stoffet mens du syr. Det kan bøye nålen og få den til å brekke.
• Bruk vernebriller.
• Slå av symaskinen (“0”) mens du foretar justeringer i nærheten av nålen, for eksempel når du trær
nålen, bytter nål, tar opp undertråden eller bytter trykkfot osv.
• Du må aldri slippe eller stikke ting inn i noen åpning.
• Må ikke brukes utendørs.
• Må ikke brukes i nærheten av aerosol-produkter (spray) eller der hvor oksygen administreres.
• For å koble fra maskinen vrir du alle brytere til av-posisjon ("0") og drar deretter støpselet ut av
stikkontakten.
• Ikke koble fra ved å dra i ledningen. For å koble fra, dra i støpselet, ikke i ledningen.

• Fotregulatoren brukes til å betjene maskinen. Ikke plasser andre gjenstander oppå fotregulatoren.
• Ikke bruk maskinen hvis den er våt.
• Hvis LED-lampen er skadet eller ødelagt, må den skiftes ut av produsenten eller et tilknyttet
serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
• Hvis strømledningen til fotregulatoren er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller et
tilknyttet serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at det oppstår farlige
situasjoner.
• Symaskinen er dobbelisolert. Bruk kun identiske deler til erstatning. Se instruksjonene for
vedlikehold av dobbelisolerte apparater.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
KUN FOR CENELEC-LAND (land underlagt den europeiske komité for elektroteknisk
standardisering):
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer som har nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental kapasitet. Det kan også brukes av personer som mangler erfaring og
kunnskaper, hvis noen fører tilsyn med dem eller gir dem veiledning i hvordan de bruker apparatet på
en sikker måte, og de forstår farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold
skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
Under normale driftsforhold er støynivået lavere enn 80 dB(A).
Maskinen kan bare brukes med en fotregulator av typen FR5, produsert av Shanghai Binao Precision
Mould Co., Ltd.
FOR LAND UTENFOR CENELEC:
Denne symaskinen skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskaper, med mindre en person som har
ansvar for deres sikkerhet, fører tilsyn med dem eller gir dem veiledning i bruk av symaskinen. Det
må føres tilsyn med barn når de bruker maskinen, for å sørge for at de ikke leker med den.
Under normale driftsforhold er støynivået lavere enn 80 dB(A).
Maskinen kan bare brukes med en fotregulator av typen FR5, produsert av Shanghai Binao Precision
Mould Co., Ltd.

VEDLIKEHOLD AV DOBBELISOLERTE APPARATER
I dobbelisolerte produkter er det to isoleringssystemer istedenfor jording. Det er ikke noe
jordingssystem på dobbelisolerte produkter, og du bør heller ikke legge til noe jordingssystem.
Vedlikehold av et dobbelisolert produkt krever at du er svært forsiktig og at du har god kunnskap om
systemet. Vedlikehold bør kun utføres av kvalifiserte personer. Erstatningsdeler til dobbelisolerte
produkter må være identiske med produktets originaldeler. Et dobbelisolert produkt er merket med
ordene DOBBEL ISOLERING eller DOBBELISOLERT.

Interferenserklæring iht. det amerikanske tilsynsorganet Federal
Communication Commission (FCC)
For USA og Canada
Ansvarlig part:

Singer Sourcing Limited LLC
1714 Heil Quaker Boulevard, Suite 130, LaVergne, TN 37086

Produktnavn:
Modellnummer:

HUSQVARNA® VIKING® DESIGNER RUBY™ 90 symaskin
SFV2

Dette utstyret er i overensstemmelse med kapittel 15 i FCC-retningslinjene. Bruken er underlagt
følgende to vilkår: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens og (2) dette utstyret må
akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake funksjonsfeil.
For å tilfredsstille krav knyttet til eksponering for radiofrekvent stråling bør det opprettholdes en
avstand på 8” (20 cm) eller mer mellom dette apparatet og andre personer når apparatet er i bruk. For
å sikre overholdelse, anbefales det ikke at apparatet brukes med kortere avstand. Den innebygde
antennen som brukes for denne senderen, må ikke plasseres sammen med andre antenner eller
sendere.
Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for digitalt utstyr i
klasse B, i henhold til kapittel 15 i FCC-retningslinjene. Disse begrensningene er utformet for å gi
tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Utstyret genererer, bruker
og kan utstråle radiofrekvensenergi, og dersom utstyret ikke er montert og brukes i samsvar med
bruksanvisningen, kan det oppstå skadelig interferens med annet kommunikasjonsutstyr. Det finnes
imidlertid ingen garanti for at interferens ikke kan oppstå i en gitt installasjon. Dersom dette utstyret
forårsaker interferens på radio- eller tv-mottak, noe man kan fastslå ved å slå av og på utstyret, bør
brukeren gjøre følgende for å prøve å løse problemet:
• Flytte eller vende på mottakerantennen.
• Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til et uttak som er på en annen krets enn mottakeren.
• Kontakt din autoriserte HUSQVARNA® VIKING®-forhandler eller en erfaren radio/TVtekniker hvis du trenger hjelp.
Grensesnittkabelen som følger med, skal brukes for å sikre at begrensningene for digitalt utstyr i
klasse B overholdes.
Endringer på utstyret, som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for at det samsvarer med
bestemmelsene, kan gjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret ugyldig.

Samsvarserklæring
For Europa
VSM Group AB, på vegne av Singer Sourcing Limited LLC (som eies av SVP-SINGER Holdings
LLC som driver virksomhet under navnet SVP Worldwide), erklærer med dette at denne symaskinen
overholder de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele
samsvarserklæringen kan leses under RC–0309.
For å tilfredsstille krav knyttet til eksponering for radiofrekvent stråling bør det opprettholdes en
avstand på 8” (20 cm) eller mer mellom dette apparatet og andre personer når apparatet er i bruk. For
å sikre overholdelse, anbefales det ikke at apparatet brukes med kortere avstand. Den innebygde
antennen som brukes for denne senderen, må ikke plasseres sammen med andre antenner eller
sendere.
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1 Innledning

Oversikt over maskinen
Foran

1. Lokk

12. Spoledeksel

2. Trådstrammer

13. Bunnplate

3. Itræingsspor

14. Innebygd linjal med linjal til knapper

4. Trådspenningsbrikker

15. Flerberøringsskjerm

5. Trådopptaker

16. Høyttaler

6. Itræingsspor

17. Håndhjul

7. Funksjonstaster, se Funksjonstaster, side 17 for en
detaljert beskrivelse

18. Trådførere for spoling

8. Trådkniv

20. Hovedsnellestift

9. LED-lamper

21. Teleskoptrådfører

19. Ekstra snellestift

10. Utløserknapp for spoledeksel
11. Stingplate
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1 Innledning

Nålområde
1. Automatisk nålitræer, se Bruke den automatiske
nålitræeren, side 37
2. Nålholder med nålklemmeskrue
3. Trådleder
4. Trykkfot
5. Trykkfotfeste
6. Trykkfotstang

Venstre side
1. Kontakter til broderenhet

1 Innledning
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Høyre side
1. Spolespindel
2. Spolestopper
3. Innebygde USB-porter
4. Spoletrådkniv
5. PÅ/AV-bryter, kontakter til strømforsyning og
fotregulator. Se Koble til strømledningen og
fotregulatoren, side 28.

1
2
3
4
5

Bakside
1. Håndtak

1

2. Kontakt til tilbehør
3. Friarm

2

3

Tilbehørsskuff
Tilbehørsskuffen har spesielle lommer for trykkføtter og
spoler samt plass til nåler og annet tilbehør. Oppbevar
tilbehøret i skuffen slik at det alltid er lett tilgjengelig.
1. Plass til tilbehør
2. Krok for oppbevaring av ettrinns-knapphullsfot.
3. Plass til stingplate
4. Plass med hull til knapphullsfot C.
5. Plass til trykkføtter
6. Skuff for spoler, kan tas ut
7. Spor til nålpakker
8. Plass til sømspretter og børste
9. Ekstra bred plass til fot for sideveissømmer S
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1 Innledning

Oppbevare stingplaten
Stingplaten som ikke er i bruk, skal oppbevares på bunnen av
tilbehørsskuffen.
1. Sett baksiden av platen inn i hullene som vist i
illustrasjonen, og legg den ned.
2. Press platen ned og mot venstre for å feste den.
3. Ta platen ut igjen ved å plassere en finger i hullet til
venstre for platen, skyve mot høyre og deretter løfte opp
platen.
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Broderenhet
(type EU 22)
1. Kontakt til broderenhet
2. Feste for broderramme
3. Broderarm
4. Utløserknapp for broderenhet (underside)
5. Føtter til å regulere høyden
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Funksjonstaster

1.

Automatisk nålitræer

5.

Designomstart

10. Trykkfot opp og ekstra løft

2.

Speed - og +

6.

FIX-funksjon

11. Trykkfot ned og dreie

3.

Redusere lysstyrken på LEDarbeidslyset / øke lysstyrken på LEDarbeidslyset

7.

Nålstopp oppe/nede

12. Bakoversøm

8.

Kuttefunksjon

9.

STOP-funksjon

4.

Start/stopp

Automatisk nålitræer

Adjusting LED lights brightness

Se Bruke den automatiske nålitræeren, side 37 for å finne ut
hvordan du skal plassere tråden når du bruker automatisk
nålitræing. Når tråden er riktig plassert, trykker du på denne
tasten for å træ nålen automatisk.
For å hindre at det oppstår skade på den automatiske
nålitræeren, nålen, trykkfoten eller annet tilbehør, må du lese
bruksanvisningen for den automatiske nålitræeren nøye før du
bruker den.

Juster lysstyrken for LED-lysene, slik at de er tilpasset
lysforholdene i syrommet. Trykk på høyre knapp for å få
LED-lysene til å lyse sterkere og på venstre knapp for å
dempe dem.

Start/Stop
Trykk på start/stopp-knappen når du vil starte og stoppe
maskinen uten å bruke fotregulatoren. Trykk på start/stopp
for å starte opp, og trykk deretter en gang til for å stoppe.

Speed - og +
Alle sømmene og broderiene på maskinen har en
forhåndsinnstilt maksimalt tillatt syhastighet, for å sørge for at
resultatet blir så bra som mulig.
Trykk på Speed - for å redusere maksimalt tillatt syhastighet.
Trykk på Speed + for å øke maksimalt tillatt syhastighet.
Maskinen vil aldri sy raskere enn maksimalt tillatt syhastighet
for den valgte sømmen/broderiet. Hvis du trykker på speed –
eller + mens maskinen står i ro, vises den innstilte hastigheten
i en dialogboks på skjermen. Du kan stille inn hastigheten ved
å skyve glidebryteren i dialogboksen eller ved å trykke på
speed - eller +. Hvis du endrer hastigheten mens du syr, vises
ikke dialogboksen.

Designomstart
Hvis du stopper syingen midt i en søm, trykker du på
designomstart for å begynne å sy i begynnelsen av sømmen.
Sømmen eller sømprogrammet husker eventuelle
spesialinnstillinger.

FIX-funksjon
FIX brukes for å feste en søm. Trykk på tasten for å slå på/av
funksjonen. Lampen ved siden av FIX-tasten lyser når FIXfunksjonen er aktivert. Når du begynner å sy med FIX-
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funksjonen aktivert, syr maskinen noen få festesting, og
fortsetter siden med den valgte sømmen. Hvis du trykker på
FIX når du syr, vil maskinen sy noen få festesting og stoppe
automatisk.
Du kan aktivere automatisk FIX i innstillingene, se
Automatisk FIX.

Nålstopp oppe/nede
Trykk på nålstopp oppe/nede for å angi hvilken posisjon
nålen skal stå i når du stopper å sy. Nålen beveger seg opp
eller ned når du trykker på knappen. Indikatorlampen er på
når nålstopp nede er valgt.
Tips: Du kan også trå forsiktig på fotregulatoren for å heve eller senke
nålen når du stopper syingen. Angitt stoppeposisjon endres ikke selv om
du trykker på fotregulatoren.

Kuttefunksjon
Trykk på kuttefunksjon-tasten og maskinen kutter over- og
undertråden, hever trykkfoten og nålen, og aktiverer FIXfunksjonen for neste oppstart.
Du kan kutte tråder i enden av en søm eller et sømprogram
ved å trykke på kuttefunksjon-tasten mens du syr.
Indikatorlampen blinker og varsler deg om at det er kommet
en forespørsel om et kutt. Når sømmen eller sømprogrammet
er fullført, kutter maskinen over- og undertråden, hever
trykkfoten og nålen, og aktiverer FIX-funksjonen for neste
oppstart.
Merk: Hvis automatisk FIX og selektivt trykkfotløft er valgt bort i
midlertidige syinnstillinger, vil FIX-funksjonen ikke bli aktivert og
trykkfoten heves ikke når du bruker kuttefunksjonen.

STOP-funksjon
Trykk på STOP under sying for å avslutte en søm eller et
sømprogram. Maskinen fester tråden og stopper automatisk
når sømmen eller sømprogrammet er ferdig sydd. Trykk på
STOP før du begynner å sy, og maskinen syr kun én
repetisjon av sømmen. Bare én søm vises på skjermen.
Lampen ved siden av STOP-tasten lyser når STOPfunksjonen er aktivert. Du kan avbryte funksjonen ved å
trykke på STOP på nytt eller velge en ny søm. STOPfunksjonen avbrytes når sømmen er ferdig.
STOP-funksjonen benyttes også til å gjenta en sydd lengde
når du syr spiss plattsøm, (se Spiss plattsøm – Meny Q) og
når du syr knapphull.

Trykkfot opp og ekstra løft
Trykk på trykkfot opp-tasten én gang for å heve trykkfoten.
Trykk én gang til, så går trykkfoten ekstra høyt og
transportøren senkes automatisk, slik at det blir enklere å få
tykke stoffer under trykkfoten.
I brodermodus gjør ekstraløft-funksjonen det enklere å feste
eller fjerne rammen.

Trykkfot ned og dreie
Trykkfoten senkes automatisk når du begynner å sy. Trykk på
trykkfot ned og dreie-tasten for å senke trykkfoten før du
begynner å sy. Trykkfoten senkes helt ned og maskinen holder
stoffet fast. Trykk på trykkfot ned igjen for å gå til
dreieposisjon.
Trykk på trykkfot ned-tasten i brodermodus for å senke
trykkfoten til broderiposisjon.

Trykk på kuttefunksjon-tasten mens du broderer, da kutter
maskinen over- og undertråden umiddelbart.
Noe av det valgfrie tilbehøret skal festes i de to små, runde
hullene i stingplaten, rett over spoledekselet. Ikke bruk
kuttefunksjonen mens tilbehør er festet i disse hullene, da det
kan komme i konflikt med den automatiske trådkniven som
er plassert under stingplaten.

BakIndikatoren for bakoversøm lyser når bakoversøm er aktivert.
Trykk på reverstasten én gang før du begynner å sy hvis du vil
ha fast bakoversømstilling. Indikatoren for bakoversøm lyser,
og maskinen syr bakover helt til du trykker på tasten igjen.
Hvis du trykker på reverstasten mens du syr, syr maskinen
bakover så lenge du holder tasten inne.
Bakoversøm bruker du også når du syr for eksempel manuelle
knapphull, stoppesømmer, temasømmer og spiss plattsøm for
å bevege deg mellom delene av sømmen.
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Tilbehør
Tilbehør som følger med
1. Trådnett (4)
2. Universalverktøy
3. Sømspretter
4. Børste
5. Spoler (9)
6. Kantlinjal (festes til trykkfotfestet)
7. Multifunksjonsverktøy/løftebrikke
8. Trådkjegleholder (2)
9. Rammeklemmer (16)
10. Snellestopper, liten (2)
11. Snellestopper, medium (2)
12. Snellestopper, stor (2)
13. Stor snelleholder (2)
14. Stingplate for rettsøm

Tilbehør som medfølger, men som ikke er
avbildet
• Tilleggsprogramvare (PC og MAC) som skal lastes ned, se
Tilleggsprogramvare (PC og MAC).
• Mykt deksel til maskinen
• Bærekoffert med oppbevaringsinnlegg for broderenhet
• Fotregulator
• Strømledning
• Nåler

Medfølgende rammer
1. DESIGNER™ Imperial Hoop (360 x 260)
2. DESIGNER™ Crown Hoop (260x200)
3. DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120x120)
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Trykkføtter
Merk: For å oppnå best mulig syresultater, bør du bare bruke
trykkføtter som er laget for og som er kompatible med DESIGNER
RUBY™ 90-maskinen.

Nyttefot A
Sitter på maskinen ved levering. Brukes for det meste til rettsøm og sikksakk med en
stinglengde over 1,0 mm.

Dekorsømfot B
Brukes til å sy tette sikksakk-sting (satengsømmer) med under 1,0 mm stinglengde. Kan
også brukes til annen nyttesøm eller dekorsøm. Sporet på undersiden av foten er
utformet slik at den løper lett over stingene.

Knapphullsfot C
Til manuelle knapphull. Denne foten er gradert slik at du kan bestemme knapphullets
lengde. Det midtre merket måler en avstand på 15 mm fra stoffkanten. De to sporene
på undersiden av foten sikrer en lett og rett mating over knapphullstolpene. Tappen
bak på foten holder innleggstråden når du syr knapphull med innleggstråd.

Usynlig faldsømfot D
Til usynlige faldsømmer. Fotens innerkant fører stoffet. Fotens høyre tå er utformet
slik at foten løper langs faldekanten.

Glidelåsfot E
Denne foten kan settes på slik at den enten kommer til høyre eller til venstre for nålen.
Dette gjør det enkelt å sy begge sider av glidelåsen. Flytt nålstillingen til høyre eller
venstre for å sy nærmere glidelåstennene eller for å dekke over tykke innleggstråder.

Non-Stick glidefot H
Denne foten, som har et non-stick-belegg på undersiden, brukes ved sying i skumplast,
vinyl, plast eller skinn for å redusere risikoen for at stoffet skal sette seg fast i foten.

Kantfot J
Denne foten brukes til å kaste over og til søm/overkasting med sømmer som er 5 mm
og 5,5 mm brede. Stingene formes over stiften, noe som hindrer at stoffet trekkes
sammen langs kanten av stoffet.

6 mm″ trykkfot for stikninger P
Brukes til å sy stikninger på et stoff. Foten har avstandsmerker ″ 6 mm og ″ 3 mm fra
nålen.

Trykkfot Q
Trykkfot Q anbefales til brodering i ramme.
Denne trykkfoten brukes også til frihåndssying, frihåndsquilting og frihåndsbrodering.
Når du bruker trykkfot Q til frihåndssying, velger du frihånd-fjæring i dialogboksen for
frihåndssøm i symodus.
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Broder-/stoppefot R
Brukes til frihåndsbrodering, frihåndsquilting, frihåndssying og frihåndsstopping. Når
du bruker denne trykkfoten, velg frihånd-flytende i dialogboksen for frihåndssøm i
symodus.
Foten kan også brukes til å brodering i ramme.

Fot for sideveissømmer S
Brukes til sideveis-/omnigramsømmer.

Ettrinns-knapphullsfot
Fest den på maskinen og angi deretter ønsket lengde på knapphullet for å sy ettrinnsknapphull. Det midtre merket måler en avstand på 15 mm fra stoffkanten.

Selvfestende glideplater
Når du syr på skumplast, vinyl, plast eller lær kan materialet sette seg fast i foten og føre
til at symaskinen ikke mater materialet slik den skal. Når du skal bruke noen av de
ovennevnte materialene, må du først sy en prøvelapp for å kontrollere at materialet
mates jevnt og ordentlig. Hvis det ikke gjør det, fester du den selvklebende glideplaten
til undersiden av trykkfoten.

Utskiftbar dobbel transportør
Den doble transportøren med utskiftbare trykkføtter er konstruert for å mate lag av
stoff og/eller vattering jevnt. Den er perfekt til quilting, sying av fløyel, elastiske stoffer,
kunstlær og stoffer som krever nøyaktig mønstertilpassing. Fest den utskiftbare
trykkfoten for rettsøm når du skal sy rettsøm i midtre nålstilling med en stinglengde på
opptil 6 mm. Fest den utskiftbare sikksakkfoten når du velger sømmer som er opptil
7 mm brede og 6 mm lange.
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Sømoversikt
Nyttesømmer
Søm
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Navn

Beskrivelse

A

Rettsøm, venstre
nålstilling

For alle typer sømarbeid.

A2

A

Rettsøm, midtre
nålstilling

For alle typer sømarbeid.

A3

A

Rettsøm med forsterkede
festesting

For alle typer sømarbeid. Begynner og slutter med forover- og
bakoversøm.

A4

A

Rettsøm, høyre nålstilling

For alle typer sømarbeid.

A5, A6,
A7

A

Elastisk søm, venstre,
midtre og høyre
nålstilling

For sømmer i trikot og elastiske stoffer.

A8, A9,
A10

A

Sikksakk, venstre, midtre
og høyre nålstilling

For påsying av blonder, bånd og applikasjoner.

A11,
A12,
A13

A

Forsterket rettsøm,
venstre, midtre og høyre
nålstilling

Trippel og elastisk, for forsterkede sømmer. For stikninger, øk
stinglengden.

A14

B

Forsterket sikksakksøm

For sammensying av stoffkanter eller overlapping i lær. For
dekorsøm.

A15

A

Tretrinns sikksakksøm

For å kaste over, reparere, sy på lapper og elastiske stoffer.
Egner seg for tynne og mellomtykke stoffer.

A16

J

Søm/overlocksøm

Sy sammen og kaste over i ett trinn langs kanten eller klippe
trådene senere. For tynne, elastiske og ikke-elastiske stoffer.

A17

B

Elastisk søm /
overlocksøm

Sy sammen og kaste over i ett trinn langs kanten eller klippe
trådene senere. For mellomtykke og tykke elastiske stoffer.

A18

B

Dobbel overlocksøm

A19

B

Overlocksøm

Sy sammen og kaste over i ett trinn langs kanten eller klippe
trådene senere. For tykke elastiske stoffer og tykke ikkeelastiske stoffer.
Sy sammen og kaste over i ett trinn langs kanten eller klippe
trådene senere. For mellomtykke elastiske stoffer.

A20

B

Flatlocksøm

Dekorative falder og overlappede sømmer, belter og bånd. For
mellomtykke/tykke elastiske stoffer.

A21

D

Elastisk usynlig faldsøm

Usynlig faldsøm i mellomtykke og tykke elastiske stoffer.

A22

D

Ikke-elastisk usynlig
faldsøm

Usynlig faldsøm i mellomtykke og tykke ikke-elastiske stoffer.

A23

A

Skall-kantingssøm

For kanter, sy over kanten på tynne elastiske stoffer. Sy ikkeelastiske stoffer på skrå.

A24

A

Firetrinns sikksakk

For å kaste over, reparere, sy på lapper og strikk på løst vevd
stoff.

№

Trykkfot

A1
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Søm

Navn

Beskrivelse

B

Elastisk søm /
løpegangssøm

For overlappede sømmer i trikot. For å sy løpeganger over
smale, elastiske stoffer.

A26

A

Bølgesøm

Til reparasjoner og elastiske applikasjoner.

A27

B

Strikk- eller vaffelsøm

Sy over to rader elastisk tråd for elastisk rynking.

A28

B

Fagottsøm

For sammensying av to stoffstykker hvor kantene er kastet
over, og for elastisk rynking.

A29

J

Tretrinns sikksakksøm

For å kaste over, reparere, sy på lapper og elastiske stoffer.
Egner seg for tynne og mellomtykke stoffer.

A30

A

To-trinns sikksakk

Til sammenføyning av to lengder blonde, og til strikkrynking.

A31

B

Regels

Forsterke lommer, skjorteåpninger, beltehull samt i nedre del
av glidelåser.

A32

B

Regels, manuell

Forsterke lommer, skjorteåpninger, beltehull samt i nedre del
av glidelåser.

A33

A

Stoppesøm (forover og
bakover)

Stoppe og reparere små hull i arbeidsklær, jeans, duker og
linhåndklær. Sy over hullet, trykk på revers for fortsatt
stopping og automatisk stopp.

A34

A

Stoppesøm (sideveis)

For reparering av små rifter.

A35

A

Forsterket stoppesøm

Stoppe og reparere arbeidsklær, jeans, duker og linhåndklær. Sy
over hullet, trykk på revers for fortsatt stopping og automatisk
stopp.

A36

B

Stoppesøm (firetrinns)

En gruppe med fire sømmer som er perfekte til reparasjon av
små flenger. Søm nr. 1 og 3 sys forover, og søm nr. 2 og 4 sys
bakover. Trykk på reverstasten for å bytte søm og retning.

№

Trykkfot

A25

Tips: Stryk det klebende innleggsstoffet fast på vrangen før flengen
repareres.
A37

A

Beltehullsøm

Til forsterking av beltehull.

A38

A

Tråklesøm

Til midlertidige sømmer. De lange stingene og den reduserte
trådspenningen gjør det enkelt å rekke opp sømmene.

A39

A

Rett tråklesøm

Når du skal tråkle, tråkker du på fotregulatoren og maskinen
syr to sting, stopper og hever foten. Når trykkfoten løfter seg,
flytter du stoffet til neste tråkleposisjon og trår på
fotregulatoren. Transportørene senkes automatisk.

A40

A

Sikksakktråkling

Når du skal tråkle, tråkker du på fotregulatoren og maskinen
syr to sting, stopper og hever foten. Når trykkfoten løfter seg,
flytter du stoffet til neste tråkleposisjon og trår på
fotregulatoren. Transportørene senkes automatisk.

A41

A

Rynkesøm

Det sys ingen festesting i starten av sømmen, dette gjør det
enklere å rynke stoffet.

A42

Knapphullsmåler/C

Bredt regels knapphull

For mellomtykke og tykke stoffer med ekstra kutteområde.
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Søm

24

№

Trykkfot

Navn

Beskrivelse

A43

Knapphullsmåler/C

Regels knapphull

For de fleste stofftykkelser.

A44

Knapphullsmåler/C

Buet regels knapphull

For de fleste stofftykkelser.

A45

Knapphullsmåler/C

Avrundet knapphull

Til bluser og barneklær.

A46

Knapphullsmåler/C

Øyeknapphull

Rett kant i enden for skreddersydde jakker, kåper o.l.

A47

Knapphullsmåler/C

Spisst øyeknapphull

Spiss sømavslutning for skreddersydde klær.

A48

Knapphullsmåler/C

Dekorativt knapphull
med motesøm

For de fleste stofftykkelser.

A49

Knapphullsmåler/C

Dekorativt knapphull
med motesøm

For de fleste stofftykkelser.

A50

Knapphullsmåler/C

Knapphull for hard bruk

Med forsterket regels

A51

Knapphullsmåler/C

Kraftig, forsterket
knapphull

For bruksstoffer og tykke stoffer.

A52

C

Medium/kraftig
forsterket knapphull

Til middels tykke og tykke stoffer.

A53

C

Medium forsterket
dekorativt knapphull

For mellomtykke stoffer.

A54

Knapphullsmåler/C

Gammeldags knapphull

For håndsydd utseende på fine og tynne stoffer.

A55

Knapphullsmåler/C

Runde "håndsydde"
knapphull

For håndsydd utseende på fine og tynne stoffer.

A56

A

Knapphull for lær
(rettsøm)

For lær og semsket skinn.

A57

A

Innrammede knapphull
(rettsøm)

Med ekstra kutteområde for innrammede knapphull.

A58

-

Automatisk knappisying

Til isying av knapper.

A59

B

Rundt snorhull

For belter, blonder o.l.

A60

B

Dråpeformet snorhull

For blonder, dekorering av tekstiler.

A61

B

Ovalt snorhull

For blonder, dekorering av tekstiler.

Tips: For knapphull på jeans, øk lengden og bredden på knapphullet.
Bruk tykkere tråd.
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Sømmeny Oversikt
Det finnes flere ulike sømmenyer med sømmer til alle slags
formål. Hvis du vil ha en detaljert beskrivelse av en søm, kan
du bruke hurtighjelpfunksjonen. Se Hurtighjelp.
Navn på sømmeny

Beskrivelse

A – Nyttesømmer

Sømmer til sying og reparering av klær.

B – Applikasjonssømmer

Til sying av applikasjoner med ulike effekter.

C – Oldemorssømmer

Dekorative sømmer for tradisjonell oldemorssøm. Sømmer som brukes som tradisjonssøm,
vaffelsøm og til å sy på blonder og kanter.

D – Quiltesømmer

Sømmer til alle typer quilteteknikker.

E – Håndverksømmer

Dekorsøm til pynt på husflidsarbeider.

F – Dekorsømmer
G – Tradisjonssømmer

For dekorsøm.
Et utvalg av quiltesømmer til crazy patch-quilting og dekorsøm.

H – Barnesømmer

Sømmer som passer til barneklær og syprosjekter.

J – Tungesømmer

Lag borddetaljer og kast over kanter med nydelige tungesømmer.

K – Omnigramsømmer

Programmer disse sømmene i et ubegrenset antall kombinasjoner. Sømmene sys ut med
sideveissømmer. Stingbredden kan være opptil 49 mm bred.

L – Flerdimensjonale sømmer

Omfatter tre typer sømmer: applikasjonssømmer og sømmer til løse applikasjoner,
kombinasjoner av disse to typene, samt paljettsømmer.

M – Temasømmer

Hvert sømnummer i denne menyen inneholder en gruppe på fire sømmer som er laget for
å sys sammen i tilfeldige kombinasjoner. Bytt til neste søm i den valgte gruppen ved å
trykke på reverstasten.

N – Pyntesømmer

Dekorsømmer som kan brukes som de er, eller pyntes ytterligere etter at de er sydd. Bruk
hurtighjelpen for å få detaljert informasjon.

O – Motivsømmer

Enkle sømmer for dekorering av tekstiler. Maskinen stopper når én repetisjon er sydd.

P – Spesialsømmer

Sy spesialteknikker som knutesøm og kanting med mer. Det kan være nødvendig med
ekstrautstyr. Bruk hurtighjelpen for å få detaljert informasjon.

Q – Dekorative spisse
plattsømmer

Dekorative sømmer med avsmalning.

R – Piktogramsømmer

Piktogramplattsømmer for å programmere egne satengsømmer.

S – 4-veissømmer

For sying og stopping i fire retninger ved hjelp av friarmen.

T – 8-veissømmer

Rettsøm og forsterket rettsøm i åtte ulike retninger uten å rotere på stoffet. Kan
programmeres for pyntesømmer for å lage unike border.

Alfabeter
Sømskrifttyper er tilgjengelige med kontur, i blokkbokstaver,
Mesafont, monogrambokstaver og kyrillisk alfabet.
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Grunnleggende bevegelser på
flerberøringsskjermen
Naviger enkelt på flerberøringsskjermen ved hjelp av
bevegelsene som er beskrevet nedenfor.
1. Trykk – Trykk én gang på en tast eller innstilling på
skjermen for å velge.
2. Trykk og hold – Trykk én gang uten å slippe i noen
sekunder for å trykke og holde inne. Brukes på enkelte
taster og skjermområder for å få tilgang til flere
alternativer.
3. Klyp/strekk – Trykk med to fingre samtidig, og uten å
slippe øker/reduserer du avstanden mellom fingrene for
å strekke (zoome inn) eller klype (zoome ut).
4. Trykk og flytt – Trykk én gang på et valgt motiv, og uten å
slippe flytter du fingeren til et annet sted på skjermen.
Brukes for eksempel til å flytte et motiv i broderområdet.
5. Sveip – Du sveiper ved å trykke, flytte og slippe opp
fingeren i en lett bevegelse. Sveip fra venstre mot høyre
eller fra høyre mot venstre for å bytte fra én sømmeny til
en annen. Sveip ovenfra og ned eller nedenfra og opp for
å bla i en sømmeny.

Den smarte verktøykassen
Den smarte verktøykassen er tilgjengelig for en søm eller et
sømprogram i syområdet eller for motiver, sømmer eller
sømprogrammer i broderområdet. Trykk og hold inne på et
sømprogram eller et motiv for å åpne den smarte
verktøykassen, beveg fingeren for å utheve alternativet du
ønsker å bruke og slipp opp fingeren for å velge alternativet.
Hvilke alternativer som finnes i den smarte verktøykassen,
varierer avhengig av hvor du bruker den og hva du bruker
den til. Eksempler på alternativer er kopiere, slette,
speilvende og redigere.
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Pakke ut maskinen og broderenheten
Løft maskinen ut av esken og fjern all innpakkingsemballasje
samt plastposen. Tørk av maskinen før du begynner å sy, og
vær spesielt nøye med stingplaten og området rundt nålen.
Ikke kast det svarte polystyrenskummet som du finner inni
oppbevaringsposen til broderenheten når du pakker den ut.
Dette skal du oppbevare broderenheten i når den ikke er i
bruk.
Merk: Maskinen leveres med en rød sperremekanisme festet til
trykkfotstangen. Fjern sperremekanismen før du begynner å sy.
Merk: Din DESIGNER RUBY™ 90 -maskin er justert slik at
den skal gi best mulig resultat i vanlig romtemperatur. Svært høye eller
svært lave temperaturer kan påvirke resultatet.

Koble til strømledningen og
fotregulatoren
Blant tilbehøret finner du strømledningen og fotregulatoren.
Merk: Kontroller at fotregulatoren er av typen "FR5" (se på undersiden
av fotregulatoren) før du kobler den til.
• Trekk ledningen ut av fotregulatoren. Koble
fotregulatorledningen til uttaket (1) nede på høyre side av
maskinen.
• Koble strømledningen til det bakre uttaket (2) nede på
høyre side av maskinen. Plugg ledningen i kontakten i
veggen.
• Slå på maskinen og lyset ved å sette PÅ/AV-bryteren (3)
til "I".
For USA og Canada
Denne symaskinen har et polarisert støpsel (ett blad
bredere enn det andre). For å redusere faren for elektrisk
støt, kan støpselet koples til et polarisert uttak på kun én
måte. Snu støpselet hvis det ikke passer inn i uttaket. Hvis
det fremdeles ikke passer, kontakt en godkjent elektriker
som kan installere et passende uttak. Du må ikke forandre
på støpselet på noen som helst måte.
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Oppbevaring etter søm
1. Sett på/av-bryteren til "O".
2. Trekk først ut ledningen fra kontakten i veggen, og
deretter fra maskinen.
3. Trekk fotregulatorledningen ut av maskinen. Dra lett i
ledningen og slipp. Ledningen vindes inn i fotregulatoren.
4. Legg alt tilbehøret i tilbehørsskuffen. Skyv skuffen på
maskinen rundt friarmen.
5. Plasser fotregulatoren i åpningen over friarmen.
6. Sett på det mye dekselet.
Tips: Brukerhåndboken og strømledningen kan oppbevares i lommen
bak på dekselet.

USB-porter
Maskinen har to USB-porter hvor du kan koble til USBenheter som for eksempel en minnepinne. USB-kontakter
kan bare settes inn én vei – ikke tving dem inn i portene!
Trekk USB-enheten forsiktig ut når du skal fjerne den.
Merk: Kontroller at USB-pinnen du bruker, er av formatet FAT32.

Bruke en USB-enhet
Tasten for ekstern enhet i File Manager er kun aktivert når en
ekstern enhet er koblet til USB-porten på maskinen.
Merk: Ikke fjern USB-enheten hvis det vises et lastesymbol på
skjermen, eller mens File Manager er åpen. Hvis du gjør det, kan filene
på USB-enheten ta skade.
Les mer i File Manager – oversikt.
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Komme i gang med WiFi og
mySewnet™ Cloud
Følg trinnene nedenfor for å koble til maskinen.

Koble til et nettverk med WiFi
Trykk på WiFi-tasten øverst til venstre på skjermen. Velg et
nettverk i listen over tilgjengelige nettverk. Hvis nettverket er
passordbeskyttet, vil du bli bedt om å oppgi passordet for å
koble til.
WiFi-tast

Du finner mer informasjon i WiFi – innledning.

Koble til mySewnet™ Cloud
Når du har opprettet en WiFi-tilkobling, trykker du på cloudtasten ved siden av WiFi-tasten på skjermen. Trykk på
knappen for å logge på. Et påloggingsvindu åpnes. Har du
ikke brukernavn og passord, velger du Registrer for å
opprette en konto.

mySewnet™ cloud-tast

Du finner mer informasjon i mySewnet™ Cloud.

LED-lamper
Maskinen har LED-lys som fordeler lyset jevnt over
syområdet, og som fjerner skygger. Du kan justere lysstyrken
i innstillingsmenyen, se Lysstyrke for LED-arbeidslys .

Friarm
For å bruke friarmen må du fjerne tilbehørsskuffen. Når
skuffen er festet på, er det en krok som holder den låst til
maskinen. Fjern skuffen ved å skyve den til venstre.

Manuell trådkniv
Det er tre manuelle trådkniver på maskinen.
• Den første (A) er like ved spolespindelen for å kutte
tråden før og etter spoling.
• Den andre (B) er på venstre side av maskinen for å kutte
over- og undertråden manuelt. Dra begge trådene inn i
kutteren bakfra og forover, og dra hurtig nedover.
• Den tredje (C) er ved siden av spoleområdet for å kutte
undertråden etter at spolen er satt i maskinen.

A
B
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Trådsensor
Hvis overtråden ryker eller det er lite undertråd igjen, stanser
maskinen og en dialogboks vises på skjermen.
Hvis overtråden ryker: Fjern tråden helt, træ maskinen på
nytt og trykk på OK i dialogboksen.
Hvis det er lite undertråd igjen: Du kan fortsette å sy uten å
lukke dialogboksen til det er helt tomt for undertråd. Det
gjør at du kan planlegge hvor du skal stoppe og skifte spolen.
Når spolen er erstattet med en full spole, trykker du på OK i
dialogboksen.

Teleskoptrådfører
Teleskoptrådføreren brukes alltid når du trær maskinen for
sying/brodering og spoling. Teleskoptrådføreren hjelper til
med å strekke tråden, slik at den ikke floker seg eller ryker.
Trådføreren og de liggende snellestiftene gjør det mulig å
bruke svært store trådkjegler.

Trekke ut og inn teleskoptrådføreren
Hold teleskoptrådføreren etter markeringene som vist, og dra
den rett opp til den klikker på plass.
Trekk trådføreren inn igjen ved å holde den etter
markeringene og skyve den rett ned.

Snellestifter
Symaskinen har to snellestifter, en hovedsnellestift og en
ekstra snellestift. Snellestiftene er egnet for alle typer tråd.
Bruk hovedsnellestiften (A) når du trær overtråden og når du
spoler gjennom nålen. Hovedsnellestiften skal stå i stående
stilling når du bruker vanlig sy- og brodertråd. Plasser
snellestiften i liggende stilling hvis du ønsker å la maskinen
være trædd, og lukk lokket når du er ferdig å sy. Husk å sette
snellestiften i stående stilling når du begynner å sy/brodere
igjen.
Merk: Det er ikke mulig å legge snellestiftene på siden når du bruker
store trådsneller eller kjegler.
Du kan oppnå bedre resultater hvis du setter snellestiften i
liggende stilling når du bruker små spoler med spesialtråd. Se
Tips og råd ved itræing, side 41.
Bruk den ekstra snellestiften (B) ved spoling fra en annen
trådsnelle, eller for snelle nummer to når du syr med
tvillingnål.
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Snellestoppere
Snellestoppere i tre størrelser følger med maskinen. De fleste
typer trådsneller trenger ingen snellestopper, bortsett fra når
det er lite tråd igjen på trådsnellen. Hvis tråden henger seg
fast øverst på trådsnellen, plasserer du en snellestopper oppå
snellen. Bruk alltid en snellestopper som er litt større enn
trådsnellen, for å hindre at tråden henger seg fast. Den flate
siden av snellestopperen skal trykkes fast mot snellen. Det
skal ikke være noen åpning mellom snellestopperen og
trådsnellen.

Tråder
Det finnes mange tråder på markedet i dag, som er utviklet
for ulike formål.
DESIGNER RUBY™ 90-maskinen kan brukes med alle
typer tråder og snellestørrelser. Se Tips og råd ved itræing,
side 41 hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppnår
optimale resultater med ulike typer tråd og trådsneller i ulike
størrelser/typer.

Vanlig sytråd
Vanlig sytråd er laget av syntetisk materiale, bomull eller
polyester dekket med bomull. Denne typen tråd brukes til de
fleste syprosjekter, deriblant klær, interiørtekstiler og quiliting.
Brodertråd
Brodertråd er laget av ulike typer fiber: rayon, polyester, akryl
eller metall. Disse trådene skaper et jevnt og blankt utseende,
og brukes til broderier og annen dekorsøm.
Brodertråden brukes vanligvis ikke på spolen, med mindre
begge sider av syprosjektet skal være synlig. I stedet bruker
man ofte en tynnere broderundertråd. Denne typen tråd
bygger ikke opp under broderiet.
Merk: Hvis du bruker metalltråd eller en flat tråd når du broderer,
kan det være du må bruke en nål med større nåløye og redusere
broderhastigheten.

Transparent tråd
Transparent tråd, også kalt usynlig tråd, er en enkel,
gjennomsiktig syntetisk tråd. Den brukes til quilting og annen
dekorsøm. Spolen må spoles ved halv hastighet, og bare til
den er halvfull.
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Nåler
Symaskinnålen har en sentral rolle for vellykket sømarbeid.
Bruk kun nåler av god kvalitet. Vi anbefaler nåler fra
systemet 130/705H. Medfølgende nålepakke inneholder
nåler av de mest brukte størrelsene.
Pass på at nålen passer til tråden du skal bruke. Til tykke
tråder må du bruke en nål med større nåløye. Hvis nåløyet
er for lite til tråden, kan det være at den automatiske
nålitræeren ikke fungerer som den skal.

Universalnål
Universalnåler har en lett avrundet spiss og leveres i flere
ulike størrelser. Til vanlig sying i stoff av alle typer og
tykkelser.
Stretchnål
Stretchnåler har en spesial avskråning som hindrer at nålen
hopper over sting dersom stoffet er elastisk. Til strikketøy,
trikot, fleece og semsket og syntetisk skinn.
Brodernål
Brodernåler har en spesiell avskråning, en lett avrundet spiss
og et litt større nåløye for å unngå skade på tråd og materialer.
Brukes med metalltråd og andre spesialtråder til brodering og
dekorsøm.
Denimnål
Denimnåler har en skarp spiss for å komme igjennom
kraftige, ikke-elastiske stoffer uten å bøye nålen. Brukes til
kanvas, denim, mikrofiber.
Vingnål
Vingnåler har brede vinger på siden av nålen, som brukes til
å lage hull i stoffet når du syr entredeux og andre faldsømmer
på stoffer av naturfiber.

Viktig informasjon om nåler
Bytt nålen ofte. Bruk alltid en rett nål med skarp spiss (A).
En ødelagt nål (B) kan gjøre at sting hoppes over, nålen
brekker eller tråden ryker. Den kan også skade stingplaten.
Ikke bruk asymmetriske tvillingnåler (C), da de kan skade
symaskinen.
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Bytte nål
1. Bruk hullet i multifunksjonsverktøyet til å holde nålen på
plass.
2. Løsne nålskruen med universalverktøyet.
3. Fjern nålen.
4. Sett i ny nål ved hjelp av multifunksjonsverktøyet. Skyv
opp den nye nålen, med den flate siden fra deg, til den
støter i mot.
Det er svært viktig at nålen skyves helt inn, slik at den
automatiske nålitræeren fungerer som den skal.
5. Stram til nålskruen med universalverktøyet.
Bruk den avrundede enden av universalverktøyet til å løsne
og stramme skruen. Universalverktøyet er magnetisk og
holder skruen fast. Dette bidrar til at man ikke mister
skruen og gjør det enklere å sette den på plass igjen.
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Itræing
Kontroller at trykkfoten og nålen er i øverste stilling.
Merk: Når du bruker trådkjegler, plasserer du en kjegleholder på
snellestiften før du setter på plass trådkjeglen. Dette hindrer at
trådkjeglen vingler.
Tips: Når du tar trådkjeglen av snellestiften, kan kjegleholderen sette
seg fast inni kjeglen. Skyv den forsiktig ut ovenfra.

Træing av overtråden
For de fleste vanlige trådkvaliteter og snellestørrelser
anbefales det å træ overtråden fra hovedsnellestiften (venstre)
i stående posisjon, for å oppnå best mulig syresultat.
Hvis du får problemer med tråden eller syresultatet, kan du
plassere trådsnellen i en annen stilling. Se Tips og råd ved
itræing, side 41.
1. Hold teleskoptrådføreren etter markeringene og dra den
rett opp til den klikker på plass.
2. Hev begge snellestiftene til stående stilling. Plasser
trådsnellen på hovedsnellestiften (venstre).
Bruk begge hender og før tråden bak den venstre
klemmen på teleskoptrådføreren (A). Tråden skal løpe fra
høyre mot venstre.
3. Hold tråden med to hender som vist i illustrasjonen. Før
tråden under trådlederen (B) forfra og bakover. Dra
tråden tilbake, gjennom itræingsspor (C).
Merk: Hold tråden i et lett grep ved siden av trådfører (B) under
hele itræingsprosessen. Da strammes tråden noe, slik at den
kommer ordentlig på plass i itræingsruten.
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4. Før tråden mellom trådspenningsbrikkene (D). Dra
tråden nedover høyre spalte og deretter oppover venstre
spalte. Før tråden fra høyre og inn i tildrageren (E) til den
klikker på plass (F), og ned venstre spalte til den siste
trådføreren (G) rett over nålen.
5. Træ nålen manuelt eller ved hjelp av den automatiske
nålitræeren.
Før du bruker den automatiske nålitræeren, må du lese
instruksjonene og anbefalingene nøye. Se Bruke den
automatiske nålitræeren, side 37.
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Automatisk nålitræer
Bruke den automatiske nålitræeren
Med nålitræeren kan du træ i nålen automatisk, ved bare å
trykke på en tast.
Påse at nålen er satt inn på riktig måte, og at den er skjøvet
helt inn i nålklemmen før du bruker den automatiske
nålitræeren. Kontroller at nålen ikke er skadet eller bøyd, og
sørg for å bruke en nålstørrelse som egner seg for den valgte
tråden, i samsvar med anbefalingene i Velge riktig nål-/
trådkombinasjon, side 38.
1. Legg tråden under kroken (A), og dra den mellom
brikkene (B) til den "klikker" på plass.
2. Dra tråden opp til trådkniven på syhodet, og kutt
overflødig tråd ved å dra tråden bakfra og forover i
trådkniven.
3. Trykk på tasten for den automatiske nålitræeren på
syhodet. Trykkfoten senkes automatisk under
itræingsprosessen, og den heves igjen når itræingen er
ferdig.
Nålitræeren er utformet for å brukes sammen med 70-120-nåler. Du kan ikke bruke nålitræeren til 60-nåler eller mindre, eller til
vingnåler, tvillingnåler eller trillingnåler.
Det kan være at spesialtråder som nylontråd og annen elastisk tråd, metalliske tråder eller flate metalliske tråder, samt enkelte tykke
tråder, ikke fanges opp på riktig måte av kroken på den automatiske nålitræeren. Hvis dette skjer, blir ikke nålen trædd. Prøv å bruke
den automatiske nålitræeren på nytt, eller træ nålen manuelt.
Når du trær nålen manuelt, må du passe på at nålen træs forfra og bakover.
Den automatiske nålitræeren kan ikke brukes sammen med alt det valgfrie tilbehøret som er tilgjengelig for DESIGNER
RUBY™ 90-maskinen. For å unngå skade på nålitræeren og/eller noe av det valgfrie tilbehøret, anbefaler vi at du bruker den
automatiske nålitræeren før du fester tilbehøret eller at du trær nålen manuelt.
Hvis du skal bruke nålitræeren mens ettrinnsknapphullsfoten er festet på, må du først løfte opp hjulet på
foten for å unngå skade på nålitræeren og foten.
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Velge riktig nål-/trådkombinasjon
Når du bruker den automatiske nålitræeren, er det svært viktig å kombinere nålstørrelsen med riktig trådtykkelse. Kombinasjoner som
ikke passer sammen, som for eksempel å bruke en tykk tråd til en tynn nål, kan føre til skade på nålitræeren.
Unngå å bruke tynne nåler til tykke stoffer, for å redusere risikoen for at nålen blir bøyd. Dersom den automatiske nålitræeren brukes til
en bøyd nål, kan det oppstå skade på nålitræeren.
Stoff
Ikkeelastisk,
tynt

Tråd
Chiffon, organsa, batist, Tynne tråder:
chinz, crêpe de chine
• tynn sytråd av bomull, polyester eller silke
osv.
• rayon brodertråd

Nål
Universal 130/705H

Ikkeelastisk,
mellomtykt

Lerretsvev, vattert stoff, Mellomtykke tråder:
crêpe, bomullsstoff,
• tynn/normal sytråd av bomull eller polyester
fløyel osv.
• rayon brodertråd

Universal 130/705H

Ikkeelastisk,
tykt

Denim, tweed, kanvas,
frotté osv.

Mellomtykke/tykke tråder:

Universal 130/705H

• normal sytråd av bomull eller polyester

90/14-110/18

70/10-80/12

80/12-90/14

• tråd til toppstikninger
• rayon brodertråd
Elastisk,
tynt

Trikot, tynn jersey osv.

Tynne tråder:

Stretch 130/705H-S

• tynn sytråd av bomull eller polyester

75/11

• rayon brodertråd
Elastisk,
mellomtykt

Tykk ull, dobbeljersey,
velur, trikot osv.

Elastisk,
tykt

Tykk ull, fleece osv.

Mellomtykke tråder:

Stretch 130/705H-S

• normal sytråd av bomull eller polyester

90/14

• rayon brodertråd
Mellomtykke tråder:

Stretch 130/705H-S

• normal sytråd av bomull eller polyester

90/14

• rayon brodertråd
Skinn

Semsket skinn og lær

Mellomtykke tråder:

Stretch 130/705H-S

• normal sytråd av bomull eller polyester

90/14

• rayon brodertråd
Plast

Plast, imitert skinn og
semsket skinn

Mellomtykke tråder:

Universal 130/705H

• normal sytråd av bomull eller polyester

80/12

• rayon brodertråd
Merk: Det kan være du må bruke spesialnåler til ulike spesialstoffer og -tråder, for å oppnå best mulig resultat. Kontakt HUSQVARNA®
VIKING®-forhandleren for å få mer informasjon om hvilke nåltyper og -størrelser som passer til dine syarbeider.
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Træ i tvillingnålen
Erstatt synålen med en tvillingnål. Kontroller at trykkfoten
og nålen er i øverste stilling.
Merk: Når du bruker store trådkjegler på den ekstra snellestiften,
plasserer du den store snelleholderen med den flate siden opp og en
kjegleholder på snellestiften før du setter på trådkjeglen.

1. Hev begge snellestiftene til stående stilling. Sett en
trådsnelle på hver snellestift.
Bruk begge hender og før tråden fra hovedsnellestiften
bak den venstre klemmen på teleskoptrådføreren (A), fra
høyre mot venstre, og før deretter tråden fra den ekstra
snellestiften bak høyre klemme på teleskoptrådføreren
(B), fra høyre mot venstre.
Merk: Ikke før tråden fra den ekstra snellestiften bak begge
klemmene på teleskoptrådføreren, da dette vil skape for stram
trådspenning.
2. Hold begge trådene med to hender som vist i
illustrasjonen. Før trådene under trådfører (C) forfra og
bakover. Dra trådene sammen tilbake, gjennom
itræingsspor (D).
Merk: Hold trådene i et lett grep ved siden av trådfører (C) under
hele itræingsprosessen. Da strammes trådene noe, slik at de
kommer ordentlig på plass i itræingsruten.
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3. Før trådene mellom trådspenningsbrikkene (E). Pass på
at du fører én tråd mot venstre og én tråd mot høyre side
av spenningsskivene.
Dra tråden nedover høyre spalte og deretter oppover
venstre spalte. Før trådene fra høyre og inn i tildrageren
(F) til de klikker på plass (G), og ned i venstre spalte. Den
ene tråden skal ligge inni trådlederen (H) og den andre
utenfor. Pass på at trådene ikke snurres sammen.
4. Træ i tvillingnålen manuelt.
Ikke bruk den automatiske nålitræeren til tvillingnålen!
Merk: Tykkelsen og den uregelmessige overflaten på spesialtråder
som for eksempel metalltråder vil øke friksjonen på tråden. Når
trådspenningen reduseres, er det mindre risiko for at nålen brekker
eller at tråden ryker.
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Tips og råd ved itræing
Det finnes mange tråder på markedet i dag, som er utviklet for ulike formål. Både kvaliteten og strukturen på tråden og formen
og størrelsen på trådsnellen kan ha innvirkning på hvordan tråden oppfører seg. Tråder kan også oppføre seg ulikt etter om
trådsnellen er full eller nesten tom.
Se tipsene og rådene nedenfor hvis det oppstår problemer.
Merk: Sy alltid en prøvelapp først for å se hvordan resultatet blir.

Hvis trådsnellen er dratt opp på snellestiften
Hvis det er lite tråd igjen på snellen, kan tråden henge fast i
kanten på snellen og dra snellen oppover på snellestiften. Sett
en snellestopper oppå trådsnellen for å holde den på plass.
Bruk alltid en snellestopper som er litt større enn trådsnellen,
for å hindre at tråden henger seg fast. Den flate siden av
snellestopperen skal trykkes fast mot snellen. Det skal ikke
være noen åpning mellom snellestopperen og trådsnellen.

Hvis tråden glir ned på den stående trådsnellen
Hvis tråden er av en type som vikler seg lett av og glir ned på
den stående trådsnellen, kan den sette seg fast rundt
snellestiften under snellen, og ryke. Plasser den store
snelleholderen på snellestiften med den flate siden opp, før
du setter på plass trådsnellen.
Hvis trådsnellen har samme diameter som den store
snelleholderen, plasserer du et trådnett nedenfra og over
snellen som vist i illustrasjonen, før du setter den på
snellestiften.
Merk: For å hindre at tråden henger seg fast eller at trådspenningen
øker, skal trådnettet bare dekke den nederste delen av trådsnellen, ikke
toppen der trådsnellen blir smalere.

Hvis tråden floker eller krøller seg når den vikles av trådsnellen
Ved bruk av mindre sneller med spesialtråd kan
hovedsnellestiften brukes i liggende stilling, slik at tråden kan
rulle av trådsnellen.
Plasser trådsnellen på snellestiften. Ikke plasser en
snellestopper over spolen ettersom dette kan hindre at den
roterer. Dra tråden opp til teleskoptrådføreren og træ som
beskrevet under Træing av overtråden, side 35.
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Spoling
Alle typer tråd, inkludert spesialtråder som for eksempel
nylontråd eller annen elastisk tråd, metalliske eller flate
metalliske tråder, skal spoles direkte fra den ekstra
snellestiften, og ikke gjennom nålen og trykkfoten.
Merk: Du skal alltid spole spesialtråder ved lavere hastighet.
Merk: Når du bruker store trådkjegler, plasserer du den store
snelleholderen med den flate siden opp og en kjegleholder på den ekstra
snellestiften før du setter på trådkjeglen.
1. Sett en trådsnelle på den ekstra snellestiften.
Bruk begge hender og dra tråden bak den høyre
klemmen på teleskoptrådføreren (A). Tråden skal løpe fra
høyre mot venstre.

A

2. Før tråden gjennom trådfører for spoling (B) bakfra og
forover, og mot høyre.
Før tråden gjennom trådfører for spoling (C), rundt
trådspenningsbrikken (D) og ned gjennom trådføreren
(E) som vist.
Ved bruk av enkelte spesialtråder spoles spolen for
stramt når du følger den vanlige itræingsruten. Hvis
dette skjer, gå utenom trådfører (C) og
trådspenningsbrikke (D) for å redusere trådspenningen.
Dra tråden fra trådfører (B) direkte til trådfører (E) i
stedet.
3. Sett spolen på spolespindelen nederst til høyre på
maskinen. Spolen kan bare settes på én vei, med logoen
vendt utover.
Spolene som medfølger, er laget spesielt for
DESIGNER RUBY™ 90-maskinen. Bruk bare
kategori 8-spoler fra HUSQVARNA® VIKING®.
Snurr tråden noen få ganger med klokken rundt spolen
og kutt overflødig tråd med trådkniven (F).
4. Skyv spolestopperen (G) mot spolen. En dialogboks
vises på skjermen. Hvis du vil justere spolehastigheten,
drar du i glidebryteren. Start og stopp spolingen med
tasten i dialogboksen.
5. Når spolen er full, går spolespindelen tilbake og
spolingen stopper automatisk. Dialogboksmeldingen
lukkes. Fjern spolen og kutt tråden med trådkniven (F).

B

C

D

F

G
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Spole gjennom nålen
Når du bruker den samme tråden som både over- og undertråd, er det praktisk å spole en ny trådspole direkte gjennom nålen
uten å måtte trekke ut tråden / træ maskinen på nytt.
Vi anbefaler ikke bruk av spesialtråd som nylontråd eller annen elastisk tråd, metalliske tråder eller flate metalliske tråder ved spoling
gjennom nålen. Svært tykke og kraftige tråder bør heller ikke spoles gjennom nålen, da trådspenningen kan bli for høy slik at nålen brekker.
Spesialtråder skal spoles som beskrevet under Spoling, side 42.
1. Kontroller at trykkfoten og nålen er i øverste stilling.
2. Træ maskinen som beskrevet under Træing av overtråden,
side 35.
3. Dra tråden fra nålen, under trykkfoten og opp til høyre.
Merk: Bruk alltid en metalltrykkfot ved spoling gjennom nålen.
4. Før tråden fra høyre mot venstre inn i trådlederen for
spoling (A), og fra venstre mot høyre gjennom
trådlederen (B).

A

5. Før tråden direkte gjennom trådfører for spoling (C).
Merk: Gå utenom trådspenningsbrikken når du spoler gjennom
nålen.
6. Sett spolen på spolespindelen nederst til høyre på
maskinen. Spolen kan bare settes på én vei, med logoen
vendt utover.
Spolene som medfølger, er laget spesielt for
DESIGNER RUBY™ 90-maskinen. Ikke bruk
spoler fra andre maskinmodeller.
Snurr tråden noen få ganger med klokken rundt spolen
og kutt overflødig tråd med trådkniven (D).
7. Skyv spolestopperen (E) mot spolen. En dialogboks vises
på skjermen. Hvis du vil justere spolehastigheten, drar du
i glidebryteren. Start og stopp spolingen med tasten i
dialogboksen.
8. Når spolen er full, går spolespindelen tilbake og
spolingen stopper automatisk. Dialogboksmeldingen
lukkes. Fjern spolen og kutt tråden med trådkniven (D).

B

C

E

D
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Merk: Hvis du har problemer med å spole gjennom nålen når du
bruker en stor trådkjegle, flytter du kjeglen til den ekstra snellestiften og
bruker høyre klemme på teleskoptrådføreren i stedet. Plasser den store
snelleholderen med den flate siden opp og en kjegleholder på den ekstra
snellestiften før du setter på trådkjeglen.

Sette i spolen
Bruk kun spolene som er laget for DESIGNER
RUBY™ 90-maskinen.
1. Åpne spoledekselet ved å skyve utløserknappen (A) til
høyre. Fjern dekselet.
2. Sett spolen i spolehuset. Den kan bare settes i én vei,
med logoen opp. Spolen vil da rotere mot klokken
samtidig som tråden mates ut.
3. Sett fingeren på spolen slik at den ikke roterer, samtidig
som du drar tråden stramt til høyre og deretter til venstre
inn i spennfjæren (B) til den klikker på plass. Fortsett å
træ rundt (C) og til høyre for trådkniven (D).
4. Sett spoledekselet på plass. Trekk tråden til venstre og
kutt den.

Bytte trykkfot
1. Nålen skal stå i øverste posisjon. Trekk trykkfoten ned og
mot deg.
2. Tilpass den tverrgående pinnen på foten til
mellomrommet i trykkfotfestet. Skyv foten inn i
åpningen til den klikker på plass.
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Feste ettrinns-knapphullsfoten
1. Monter ettrinns-knapphullsfot.
2. Sett i pluggen, med de tre prikkene vendt utover, i
kontakten for tilbehør på baksiden av syhodet.

Hvis du skal bruke den automatiske nålitræeren mens
ettrinns-knapphullsfoten er festet på, må du først løfte opp
hjulet på foten for å unngå skade på nålitræeren og foten.

Feste trykkfot Q
1. Bruk universalverktøyet til å fjerne trykkfotfestet.
Merk: Ikke fjern skruen til trykkfotfestet fra universalverktøyet
etter at du har skrudd den ut. Universalverktøyet er magnetisk og
holder skruen fast. Dette bidrar til at man ikke mister skruen og
gjør det enklere å sette den på plass igjen.
2. Plasser trykkfot Q på trykkfotstangen fra baksiden, slik at
hullet på trykkfoten er justert etter hullet på
trykkfotstangen. Senk nålen ned i åpningen i foten ved å
dreie håndhjulet mot deg. Armen på trykkfoten skal hvile
oppå nålskruen. Sett inn og stram til skruen på
trykkfotfestet ved hjelp av universalverktøyet.

Bruk den avrundede enden av universalverktøyet til å løsne
og stramme skruen. Universalverktøyet er magnetisk og
holder skruen fast. Dette bidrar til at man ikke mister
skruen og gjør det enklere å sette den på plass igjen.
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Bytte til stingplate for rettsøm
Stingplaten for rettsøm anbefales til brodering. Den kan også
benyttes til enkelte teknikker i symodus, for eksempel til å sy
stikninger. Det lille hullet i stingplaten for rettsøm støtter
stoffet nær nålen, og bidrar til å hindre at stoffet blir dratt
ned i spoleområdet, særlig i begynnelsen og/eller slutten av
en søm.
1. Fjern trykkfoten. Åpne spoledekselet ved å skyve
utløserknappen (A) til høyre. Fjern dekselet.
2. Kontroller at transportøren er senket. Plasser
universalverktøyet under stingplaten som vist, og drei
forsiktig på universalverktøyet for å løsne stingplaten.
Merk: Senk transportøren ved å trykke på knappen for trykkfot
opp og ekstra løft.
Merk: Fjern lo og trådrester fra spoleområdet når du skifter
stingplaten.
3. Når transportøren er senket, plasserer du stingplaten for
rettsøm slik at den passer inn i åpningene på baksiden (B).
Trykk stingplaten for rettsøm ned til den klikker på plass.
Sett spoledekselet på plass.
Fjern alt tilbehør som ikke er kompatibelt med stingplaten
for rettsøm, for eksempel en tvillingnål, for å hindre at nålen
brekker eller at det oppstår skade på platen.
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Broderenhet
(type EU 22)
1. Kontakt til broderenhet
2. Feste for broderramme
3. Broderarm
4. Utløserknapp for broderenhet (underside)
5. Føtter til å regulere høyden

Første gang du tar broderenheten ut av esken, må du passe
på å fjerne transportstøtten på undersiden av broderenheten.

Broderramme oversikt
1. Broderrammens klemme
2. Ytre ramme
3. Indre ramme
4. Markering av midten
5. Hurtigutløser
6. Festeskrue
7. Spor til klemmene

Trykkfot Q
Trykkfot Q anbefales til brodering i ramme.
Se Feste trykkfot Q, side 45.

Stingplate for rettsøm
Stingplaten for rettsøm anbefales til brodering i ramme.
Se Bytte til stingplate for rettsøm, side 46.
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Motiver
Nesten 800 motiver er inkludert i maskinens minne. Du kan
se disse motivene, sammen med åtte innebygde
broderiskrifttyper, i DESIGNER RUBY™ 90 Sampler Book.

DESIGNER RUBY™ 90 Sampler Book
Bla gjennom DESIGNER RUBY™ 90 Sampler Book for å
se motiver og skrifttyper.
Alle motivene som medfølger, er avbildet med informasjon
om stingtall (antall sting i motivet), motivstørrelse, en
komplett fargeblokkliste, i tillegg til informasjon om
spesialteknikker (hvis det er relevant).

Koble til broderenhet
1. Fjern tilbehørsskuffen fra maskinen
2. Skyv broderenheten inn på maskinens friarm helt til den
er godt festet til kontakten på baksiden av maskinen.
Hvis det er nødvendig, kan du bruke føttene som
regulerer høyden slik at maskinen og broderenheten står
like høyt. Slå på maskinen dersom den ikke allerede er
påslått.
3. Dersom du allerede er i brodermodus, eller når du bytter
til brodermodus, vil en dialogboksmelding be deg om å
rydde broderarmen og fjerne rammen før kalibrering.
Trykk på OK. Symaskinen kalibreres, og broderarmen
flyttes til klarposisjon.
Merk: IKKE kalibrer maskinen mens broderrammen er på, ettersom
dette kan skade nålen, trykkfoten, rammen og/eller broderenheten.
Fjern alt materiale rundt maskinen før du kalibrerer den, slik at
broderarmen ikke dunker borti noe mens maskinen kalibreres.

Fjerne broderenhet
1. Dersom du vil oppbevare broderenheten i kofferten, sett
broderarmen i parkeringsposisjon. Se parkeringsposisjon.
2. Trykk på knappen til venstre under broderenheten (A),
og skyv enheten til venstre for å ta den av.
3. Oppbevar broderenheten i originalemballasjen av svart
polystyrenskum, og legg den i den myke
oppbevaringsposen.
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Feste stoffet til rammen
For best mulig broderresultat, legg et lag stabilisering under
stoffet. Når du fester stabilisering og stoff til en ramme, må
du passe på at det sitter stramt og er godt festet til rammen.
1. Åpne hurtigutløseren (A) på den ytre rammen og løsne
skruen (B). Fjern den indre rammen. Plasser den ytre
rammen på et stabilt, flatt underlag med skruen nede til
høyre (B). Det er en liten pil midt på den nederste kanten
av rammen, som justeres etter en liten pil på den indre
rammen.
2. Legg stabiliseringen og stoffet oppå den ytre rammen,
med rettsiden vendt oppover. Legg den indre rammen
oppå stoffet med den lille pilen på den nederste kanten.
Hvis du kan se rammestørrelsen på den nederste delen av
den indre rammen, har du festet den på riktig måte.
3. Skyv den indre rammen inn i den ytre rammen.
4. Lukk hurtigutløseren (A). Juster presset på den ytre
rammen ved å skru på festeskruen (B). Du oppnår best
resultat når stoffet sitter stramt i rammen.
Merk: Når du broderer flere motiver på samme stoff, åpner du
hurtigutløseren, flytter rammen til den nye plasseringen på stoffet og
lukker hurtigutløseren. Det kan være du må justere presset ved hjelp av
festeskruen når du bruker andre typer stoff. Ikke bruk makt på
hurtigutløseren.

Montere / ta av rammen
Skyv rammeklemmen inn på rammefestet (A) forfra og
bakover til den klikker på plass.
Dersom du vil fjerne rammen fra broderarmen, trykker du på
den grå knappen (B) på rammefestet og skyver rammen mot
deg.
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4 Flerberøringsskjermen

Vanlige funksjoner
Funksjonene nedenfor brukes ofte på skjermen.

OK
Bekrefter endringer og dialogboksmeldinger og går tilbake til
det forrige vinduet.

Avbryt
Avbryter endringer og dialogboksmeldinger og går tilbake til
det forrige vinduet.

Broderiredigering
Nederst i høyre hjørne av vinduet for broderiredigering har
du en GO-tast. Trykk på tasten for å åpne velkomstvinduet
for utsying av broderi

Utsying av broderi
Trykk på returtasten nederst i høyre hjørne av vinduet for
utsying av broderi for å gå tilbake til broderiredigering.

Trykk og hold inne
Noen taster har flere funksjoner, og er markert med en pil
nederst i høyre hjørne. For å få tilgang til disse funksjonene,
trykker du og holder inne på tasten i noen sekunder.
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Øvre felt
I det øverste feltet finner du følgende funksjoner: WiFi,
mySewnet™, trådløs fastvareoppdatering, startskjermbilde,
hurtighjelp, innstillinger og valgtast for sy-/brodermodus.
Merk: Alle funksjonene er kanskje ikke alltid tilgjengelige samtidig.
1.

WiFi

5.

Innstillinger

2.

mySewnet™

6.

3.

Startskjermbilde

Veksle mellom sy- og
brodermodus

4.

Hurtighjelp

WiFi
Trykk på WiFi-tasten i det øverste feltet for å aktivere WiFi.
Velg et nettverk fra listen over tilgjengelige nettverk. Hvis
nettverket er passordbeskyttet, vil du bli bedt om å oppgi
passordet i dialogboksen.
Du kan også koble til et nettverk med WiFi i -innstillingene.
Se avsnittet om feilsøking dersom du ikke har noe signal eller
har lav signalstyrke.
WiFi er tilkoblet med høy signalstyrke.

WiFi er tilkoblet med middels signalstyrke.

WiFi er tilkoblet med lav signalstyrke.

WiFi er tilkoblet, men nettverket fungerer ikke
som det skal.
WiFi er frakoblet. Koble til et nettverk via
WiFi-knappen eller WiFi-innstillingene.

Les mer om WiFi på maskinen i kapitlet om WiFi.
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mySewnet™
Trykk på mySewnet™-knappen i det øverste feltet, og trykk på
logg på. Logg på mySewnet™-kontoen eller opprett en ny
mySewnet™-konto.
Når du har logget på, ser du hvor mye tilgjengelig plass som
gjenstår i mySewnet™ Cloud.
Synkroniseringsstatusen vises på mySewnet™-knappen i det
øverste feltet:
Dersom maskinen ikke kan koble til mySewnet™ Cloud eller
ikke synkroniseres, kan du se avsnittet om feilsøking.
Alle filene på maskinen og mySewnet™ Cloud
synkroniseres.
Maskinen synkroniserer for øyeblikket filer
med mySewnet™ Cloud.

mySewnet™ Cloud kan ikke synkroniseres med
maskinen. Kontroller om du har ledig plass i
mySewnet™ Cloud.
Logget på mySewnet™-kontoen, men maskinen
er ikke koblet til WiFi. Koble maskinen til et
WiFi-nettverk.
Ikke logget på mySewnet™-kontoen. Logg på
eller opprett en mySewnet™-konto for å kunne
synkronisere filer fra maskinen til mySewnet™
Cloud.
Les mer om mySewnet™ Cloud i kapittelet mySewnet™.

Trådløs fastvareoppdatering
Du må koble til et nettverk ved hjelp av WiFi for å laste ned
den nyeste fastvaren eller oppdatere via en USB-enhet.
Maskinen søker automatisk etter tilgjengelige
fastvareoppdateringer når den er tilkoblet. Trykk på tasten
for fastvareoppdatering i det øverste feltet for å laste ned og
installere den nyeste fastvaren.
Les mer om trådløs fastvareoppdatering i avsnittet
fastvareoppdatering ved hjelp av WiFi.

Startskjermbilde
Startskjermbildet er fylt med veiledning, inspirasjon og hjelp.
Her finner du JoyOS ADVISOR™-funksjonen som veileder
deg gjennom ulike teknikker og velger de riktige
innstillingene automatisk når du syr, quilter eller broderer.
Få tips og inspirasjon på mySewnet™-bloggen, få hjelp
umiddelbart via bruksanvisningen eller søk etter flere
veiledninger og syinstruksjoner i kunnskapssenteret.
Les mer om startskjermbildet.
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Hurtighjelp
Trykk på hurtighjelpen i det øverste feltet. Trykk på et ikon,
en tast eller den delen av skjermen du ønsker informasjon
om.
I noen av hurtighjelp-tekstene henvises det til den innebygde
bruksanvisningen for mer informasjon. Trykk på tasten for å
åpne den innebygde bruksanvisningen.

Innstillinger
Trykk på innstillingstasten for å åpne innstillingsvinduet.
Innstillinger som anbefales, angis automatisk når du laster
sømmer og/eller motiver fra JoyOS ADVISOR™prosjektmenyen. Dette angis med et utropstegn på
innstillingstasten. Trykk på tasten for å åpne innstillingene og
se hvilke innstillinger som er endret.

Skifte mellom sy- og brodermodus
Veksle mellom symodus og brodermodus ved å trykke på
valgtasten for sy-/brodermodus øverst til høyre.

Symodus

Brodermodus

4 Flerberøringsskjermen
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WiFi – innledning
DESIGNER RUBY™ 90-maskinen har en WiFi-funksjon
som gjør det mulig å koble maskinen trådløst til mySewnet™tjenestene.

Slik kommer du i gang med WiFi
Trykk på WiFi-tasten for å aktivere WiFi. Velg et nettverk fra
listen over tilgjengelige nettverk. Hvis nettverket er
passordbeskyttet, vil du bli bedt om å oppgi passordet i
dialogboksen for å kunne koble til.
Trykk på informasjonstasten for å åpne et informasjonsvindu
om nettverket. Her ser du også signalstyrken og om
nettverket er passordbeskyttet, noe som angis med en lukket
hengelås.
Du kan også koble til et nettverk med WiFi i WiFiinnstillingene.
Se avsnittet om feilsøking dersom du ikke har noe signal eller
har lav signalstyrke.
WiFi er tilkoblet med høy signalstyrke.

WiFi er tilkoblet middels signalstyrke.

WiFi er tilkoblet med lav signalstyrke.

WiFi er tilkoblet, men nettverket fungerer ikke
som det skal.
WiFi er frakoblet. Koble til et nettverk via
WiFi-knappen eller WiFi-innstillingene.

Skjult nettverk
Trykk på knappen for å koble til et skjult nettverk. Det vises
en dialogboks på skjermen hvor du kan skrive inn navnet på
det skjulte nettverket.
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Oppdater fastvare ved hjelp av WiFi
Det anbefales alltid at du installerer den nyeste fastvaren på
maskinen.
Du må koble til et nettverk ved hjelp av WiFi for å laste ned
den nyeste fastvaren trådløst. Maskinen søker automatisk
etter tilgjengelige fastvareoppdateringer når den er tilkoblet.
Dersom maskinen oppdager at nyere fastvare er tilgjengelig,
vises knappen for fastvareoppdatering. Trykk på knappen for
å laste ned og installere den nyeste fastvaren.
Når oppdateringen er fullført, startes maskinen på nytt
automatisk. Kontroller nummeret på fastvareversjonen i
innstillinger, maskininformasjon.
Indikerer at maskinen ikke har
den nyeste fastvaren. Trykk på
knappen for å åpne en
dialogboks hvor du kan laste
ned og installere den nyeste
fastvaren.
Et hjul som går rundt, vises på
fastvareoppdateringsknappen,
og angir at fastvaren lastes ned.
Det vises et utropstegn på
fastvare oppdateringstasten for
å varsle om at fastvare som er
nedlastet, venter på å bli
installert.
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Oppdater fastvare ved hjelp av en
USB-enhet
Besøk HUSQVARNA® VIKING®-nettstedet på
www.husqvarnaviking.com og finn maskinen din. Her finner
du tilgjengelige oppdateringer.
1. Last ned zip-filen med fastvareoppdateringen. Pakk ut
filen og kopier den (.clo) til en USB-enhet.
Merk: Ikke endre navnet på filen, og ikke kopier filen til en
eksisterende mappe på USB-enheten.
Merk: Kontroller at det ikke er noen gammel
fastvareoppdateringsfil (.clo) på USB-pinnen når du kopierer den
nye fastvareoppdateringsfilen (.clo). Filnavnet er ikke unikt.
2. Forsikre deg om at maskinen er slått av. Sett inn USBenheten som inneholder den nye fastvareversjonen, i en
USB-port på maskinen.
3. Trykk på og hold inne reversknappen som befinner seg
på høyre side av syhodet, og slå på maskinen med på/avbryteren (ON/OFF). Slipp reversknappen når det vises
et oppdateringsikon på skjermen.
4. Fastvareoppdateringen blir kontrollert og installert.
Maskinen kan starte på nytt flere ganger under
oppdateringsprosessen. Ikke slå av maskinen.
5. Når oppdateringen er fullført, startes maskinen på nytt
automatisk. Kontroller nummeret på
programvareversjonen i innstillinger, maskininformasjon.
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Tilleggsprogramvare (PC og MAC)
En programvarepakke for PC er tilgjengelig for maskinen.
Med den får du følgende tilleggsfunksjoner:
• Ved hjelp av synkroniseringsverktøyet på mySewnet™
cloud kan du synkronisere innholdet du har på mySewnet™
cloud og på symaskinen med en mappe på datamaskinen
din. Dra og slipp filene i mappen på datamaskinen. Da
overføres filene automatisk til mySewnet™ cloud, og du
kan få tilgang til dem fra maskinen når du er logget på
mySewnet™-kontoen.
• Et QuickFont-program som gjør det mulig for deg å lage
et ubegrenset antall broderiskrifttyper av de fleste
TrueType™-skrifter og OpenType™-skrifter på
datamaskinen.
• Plugin-modul for Windows Utforsker for håndtering av
brodermønstre: Vise motiver som miniatyrbilder, lese
ulike broderfil-formater, legge til klippekommandoer med
mer.
Gå til nettstedet for HUSQVARNA® VIKING® på
www.husqvarnaviking.com for å få hjelp. Velg maskinmodell
og last ned programvaren.
Du finner mer informasjon og detaljerte
installasjonsinstruksjoner på nedlastingssiden.
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mySewnet™ Tjenester
mySewnet™-tjenestene inneholder følgende:
• mySewnet™-konto – En personlig konto som du må logge
på for å få tilgang til de ulike mySewnet™-tjenestene.
• mySewnet™ Cloud – En skybasert tjeneste hvor du kan
lagre og få tilgang til de personlige filene dine fra tre ulike
steder: mySewnet™ Cloud-mappen på maskinen,
synkroniseringsverktøyet for mySewnet™ Cloud på
datamaskinen og mySewnet™-menyen.
• mySewnet™-apper – Det er flere apper tilgjengelig for
nedlasting til mobilenheten din, uten ekstra kostnad. Du
kan for eksempel vise gjeldende status for maskinen og
broderiet via mySewMonitor-appen.
• mySewnet™-menyen – Her får du tilgang til alle netttjenestene som er tilgjengelige når du har en mySewnet™konto.
• mySewnet™-biblioteket – En abonnementstjeneste hvor du
kan få tilgang til tusenvis av brodermønstre. Besøk
nettstedet vårt for å lese mer om denne tjenesten og starte
opp abonnementet.
• mySewnet™-blogg – En blogg med produktnyheter,
syinstruksjoner og inspirasjon.

mySewnet™ Konto
Registrere en konto slik at du kan bruke mySewnet™tjenestene. Du kan opprette kontoen ved å trykke på
mySewnet™-tasten eller i mySewnet™-innstillingene.
Trykk på Registrer ny konto-tasten og fyll inn nødvendig
informasjon.
Du kan også opprette en konto via mySewnet™-menyen på
husqvarnaviking.mysewnet.com.
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mySewnet™ Cloud
mySewnet™ Cloud er en tjeneste der du lagrer og få tilgang til
dine personlige filer, prosjekter, sømmer og motiver over
internett i stedet for på harddisken på datamaskinen.
Tjenesten er tilgjengelig for alle som eier og bruker en
mySewnet™ Cloud-aktivert maskin. Med mySewnet™ Cloud
kan du enkelt administrere og få tilgang til personlige filer fra
ulike enheter:
• mySewnet™ -aktivert maskin.
• PC eller MAC
• Smarttelefon eller nettbrett.
Maskinens synkroniseringsstatus vises på mySewnet™-tasten i
det øverste feltet:
Alle filene på maskinen og mySewnet™ Cloud
synkroniseres.
Maskinen synkroniserer for øyeblikket filer
med mySewnet™ Cloud.

mySewnet™ Cloud kan ikke synkroniseres med
maskinen. Kontroller om du har ledig plass i
mySewnet™ Cloud.
Logget på mySewnet™-kontoen, men er ikke
koblet til mySewnet™-serveren.
Ikke logget på mySewnet™-kontoen. Logg på
eller registrer en mySewnet™-konto for å kunne
synkronisere filer fra maskinen til mySewnet™
Cloud.
Dersom maskinen ikke kan koble til mySewnet™ Cloud eller
ikke synkroniseres, kan du se avsnittet om feilsøking.

Brukt plass i mySewnet™ Cloud
På mySewnet™ cloud kan du oppbevare motiver, skrifttyper,
sømmer og andre filer fra maskinen.
Trykk på mySewnet™-tasten i det øverste feltet eller gå til
mySewnet™-innstillingene. Når det er lite ledig plass igjen, vil
maskinen gi beskjed om dette. Dersom du fortsetter å lagre
ting i minnet, vil du ikke få beskjed igjen før minnet er helt
fullt. Slett eller flytt filer til en USB-enhet for å frigjøre plass.
Merk: Lagringsplassen i mySewnet™ cloud aktiveres første gang du
logger på mySewnet™-kontoen fra maskinen.
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Installere synkroniseringsverktøyet for
mySewnet™ Cloud på en PC
Installer synkroniseringsverktøyet for mySewnet™ cloud, slik
at du kan synkronisere en lokal mappe på datamaskinen med
innholdet som er lagret i mySewnet™ cloud.
Gå til cloud.mysewnet.com for å laste ned
synkroniseringsverktøyet for mySewnet™ Cloud til
datamaskinen og få detaljerte installasjonsinstruksjoner.

Apper
Det er flere apper tilgjengelig for nedlasting til mobilenheten
din, uten ekstra kostnad. Besøk nettstedet vårt for å finne og
lese mer om vårt utvalg av apper. Du kan laste dem ned
direkte fra App Store og Google Play.

mySewnet™ Meny
Via mySewnet™-menyen får du tilgang til alle nett-tjenestene
som er tilgjengelige når du har en mySewnet™-konto.
Du kan åpne menyen på www.husqvarnaviking.com for å få
tilgang til følgende tjenester:
• Konto – Her registrerer du deg og administrerer kontoen
din.
• mySewnet™ cloud – her kan du administrere personlige
filer. Filene synkroniseres automatisk med mySewnet™
cloud-mappen på DESIGNER RUBY™ 90-maskinen og
synkroniseringsverktøyet for mySewnet™ cloud.
• Hjelpesenter – Få hjelp til å komme i gang med
mySewnet™-apper og -tjenester.
• Project Creator – En nett-tjeneste der du oppretter og
deler trinnvise instruksjoner.

mySewnet™-biblioteket
mySewnet™-biblioteket er en abonnementstjeneste hvor du
kan få tilgang til tusenvis av brodermønstre. Besøk nettstedet
vårt for å lese mer om denne tjenesten og starte opp
abonnementet.
Hvis du har et abonnement, WiFi er koblet til og du har
logget på mySewnet™-kontoen din, er menyen for mySewnet™biblioteket synlig på maskinen. Her kan du bla gjennom og
velge blant alle motivene i mySewnet™-biblioteket.
Les mer om mySewnet™-biblioteket

mySewnet™-bloggen
På mySewnet™-bloggen kan du vise produktnyheter,
syinstruksjoner, og få inspirasjon!
Du må koble maskinen til WiFi for å kunne se feeden.
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6 Startskjermbilde

Startskjermbilde – oversikt
Startskjermbildet er fylt med veiledning, inspirasjon og hjelp.
Her finner du JoyOS ADVISOR™-funksjonen som veileder
deg gjennom ulike teknikker og velger de riktige innstillingene
automatisk når du syr, quilter eller broderer.

1.

Brukerprofil

2.

Logg på/av mySewnet™-kontoen

3.

Få tips og inspirasjon på mySewnet™-bloggen, få hjelp
umiddelbart via bruksanvisningen eller søk etter flere
veiledninger og syinstruksjoner i kunnskapssenteret.
Merk: Bildene kan se annerledes ut enn på skjermen eller maskinen,
avhengig av hvilken maskinmodell og hvilke fargeinnstillinger du har.
All funksjonalitet er kontrollert og stemmer overens med denne modellen.

8.

Skjul/vis JoyOS ADVISOR™prosjektfiler

14. Start ny

mySewnet™ filtrer blogginnlegg

9.

JoyOS ADVISOR™-prosjektfiler

15. Startskjermbilde-tast

4.

mySewnet™ blog posts*

5.

JoyOS ADVISOR™-funksjonen

10. Fortsett med JoyOS ADVISOR™prosjektfilen

6.

Velge stoff

7.

Velge teknikk
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11. Last inn Smart Save
12. JoyOS ADVISOR™-prosjektvisning
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13. Bruksanvisning

16. Rediger maskinens kallenavn
17. Velkomstsenter
18. Skjul/vis mySewnet™-blogg
19. Søk

Brukerprofil
Hvis du ikke er logget på mySewnet™-kontoen, vises det en
påloggingstast. Når du er logget på mySewnet™-kontoen, vises
brukernavnet ditt. Du vil få informasjon om for eksempel
hvor mye tid du har brukt på å sy på maskinen din.

Velkomstsenter
Maskinen kan av og til gi deg tips om JoyOS ADVISOR™prosjektfiler du kan prøve ut.
Hvis du klikker på tasten for å endre kallenavn på maskinen,
kan du endre navnet på maskinen din.
Dette kan være nyttig når du har mer enn én maskin, for å
skille den ene maskinen fra den andre. Navnet vises i
skjermspareren.
Maskinens kallenavn kan også endres i maskininnstillingene.

mySewnet™-feed
På mySewnet™-bloggen kan du vise produktnyheter,
syinstruksjoner, og få inspirasjon!
Trykk på et innlegg for å lese hele innholdet.
Du må koble maskinen til WiFi for å kunne se feeden.
*mySewnet™-bloggen er bare tilgjengelig i utvalgte områder.
Hvis bloggen ikke vises i startskjermbildet, er den ikke
tilgjengelig på ditt språk.

Filtrer mySewnet™-blogginnlegg
Du kan filtrere blogginnlegg etter:
• Syinstruksjoner
• Nyheter
• Tips og råd
• Forbli tilkoblet
• mySewnet™-biblioteket

Skjul/vis mySewnet™-blogg
Du kan minimere mySewnet™-bloggfanen ved å trykke på
skjul/vis. Trykk én gang til for å utvide og vise
blogginnleggene.

Startskjermbildet – vanlige funksjoner
Søk
Trykk på kategorien Søk for å åpne et vindu hvor du kan
søke i JoyOS ADVISOR™. Skriv inn søkeordet/-ene, og
trykk på OK. Søkeresultatene vises på maskinen.
Du finner også søkekategorien i bruksanvisningen, slik at du
kan søke i bruksanvisningen.
6 Startskjermbilde
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Skjul/vis prosjektfiler
Trykk for å utvide visningen av alle tilgjengelige prosjektfiler.
I denne visningen vises ikke valgtastene for stoff og teknikk.
Trykk på skjul/vis prosjektfiler én gang til for å gå tilbake til
standardvisning.

Start ny
Du skal alltid begynne med å velge stoffet du skal sy på. Hvis
du vil begynne å sy uten å laste en syteknikk, trykker du på
start ny-tasten i hjørnet nederst til høyre. Symodus åpnes, og
det valgte stoffet og en rettsøm lastes som standard. I
symodus kan du vise og velge alle innebygde sømmer på
maskinen fra sømmenyen.
Hvis du vil begynne å brodere uten å laste en broderteknikk,
trykker du på start ny-tasten i hjørnet nederst til høyre.
Broderiredigering åpnes. Alle innebygde motiver vises på
motivmenyen.

Fortsett
Hvis en teknikk er lastet inn, og du åpner startskjermbildet på
nytt, vises en fortsett-tast med JoyOS ADVISOR™prosjektet som er lastet inn. I symodus kan du velge et annet
stoff. Trykk på fortsett-tasten for å laste det valgte stoffet inn
i det gjeldende JoyOS ADVISOR™-prosjektet.

Last inn Smart Save
Smart Save husker og lagrer alle justeringer og innstillinger
for søm og broderier. Dette gjør det mulig å slå av maskinen
og fortsette å sy senere.
Bare gå til startskjermbildt og trykk på last Smart Save-tasten.
Maskinen laster sømmen, broderiet og innstillingene som
gjaldt sist du utførte Smart Save.
Les om hvordan du bruker Smart Save.

Prosjekt-menyen
I prosjektmenyen vises anbefalte sømmer og/eller motiver
for sy-/broderteknikken som er lastet inn.

Prosjektvisning
Når du laster inn et JoyOS ADVISOR™-prosjekt fra
JoyOS ADVISOR™-funksjonen, vises det i
prosjektvisningen som alltid er tilgjengelig på skjermen. Hvis
prosjektvisningen er skjult, kan du trykke på tasten for å vise
den.
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JoyOS ADVISOR™-prosjektvisning – oversikt
1. Flytt visningsvinduet på skjermen slik at du får tilgang til
knapper som kan være skjult etterhvert som du følger
instruksjonene.
2. Forminsk eller forstørr teksten i visningsvinduet ved å
trykke på A- eller A+-tasten.
3. Velg stoffet du vil bruke. Sømmene som lastes når du syr
prosjektet, er innstilt slik at de passer til det valgte stoffet.
4. Trykk øverst i høyre hjørne for å minimere vinduet.
Trykk på JoyOS ADVISOR™-prosjektvisningstasten for
å utvide vinduet igjen.
5. Trykk på pil høyre for å gå forover i instruksjonene, og
trykk på pil venstre for å gå bakover.
6. Informasjon som vises for hvert enkelt trinn i
instruksjonen.
7. Du kan utvide hvert enkelt bilde ved å trykke på det i
visningsprogrammet.
8. Trykk på avspillingsikonet for å laste en animasjon. En
mer detaljert beskrivelse finnes i animasjoner.
9. Last inn den anbefalte sømmen for teknikken som er
lastet, ved å trykke på sømmen i visningsfeltet.

Slik spiller du animasjoner
I videospilleren kan du sette på pause, spole bakover, spole
forover, gjenta animasjonen og slå på/av fullskjermsvisning.
Trykk på avbryt-tasten for å lukke videospilleren. Trykk og
hold inne på spol bakover for å starte animasjonen fra
begynnelsen av.
1. Se videoklipp / komplett animasjon
2. Spol bakover (trykk og hold inne for å gå til begynnelsen)
3. Spill av / pause
4. Spol fremover
5. Gjenta på/av
6. Fullskjermsvisning på/av
7. Lukk
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JoyOS ADVISOR™
SEWING ADVISOR™ – Oversikt
Når en syteknikk lastes inn, velger maskinen den best egnede
sømmen og innstillingene for stoffet og prosjektet du har
valgt. Avhengig av hva du velger, vil JoyOS ADVISOR™funksjonen anbefale de best egnede syteknikkene.

1.

JoyOS ADVISOR™-funksjonen

4.

Skjul/vis JoyOS ADVISOR™-prosjektfiler

2.

Velge stoff

5.

Syteknikker

3.

Syteknikkgrupper
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Velge stoff
Begynn på syprosjektet ved å velge stoffet du vil bruke.
Nedenfor finner du en liste over foreslåtte stoffer for hver
stoffgruppe du kan velge fra.
Merk: Enkelte stoffer har overskuddsfarge som kan føre til misfarging
av andre stoffer eller av symaskinen. Denne misfargingen kan det være
svært vanskelig eller umulig å fjerne.
Fleece og jeansstoff, særlig rødt og blått, inneholder ofte overskuddsfarge.
Hvis du tror at stoffet eller det ferdigsydde plagget inneholder mye
overskuddsfarge, må du vaske det før du syr eller broderer på det, for å
hindre at maskinen blir misfarget.

Vevd (ikke-elastisk) eller strikket (elastisk)
Forskjellen mellom vevde og strikkede stoffer er trådenes
sammenføyning. Vevde stoffer er laget av et totrådssystem,
med varpen på langs og veften på tvers, som danner rette
vinkler. Et strikket stoff er laget av ett trådsystem som er
flettet sammen. Dette stoffet er vanligvis elastisk.
Som en generell regel skal man angi "ikke-elastisk" i
JoyOS ADVISOR™-funksjonen for faste kvaliteter uten
elastikk, og "elastisk" for stoff som er elastisk.

Ikke-elastisk stoff

Strikket stoff

Skinnstoff

Plaststoff

Ikke-elastiske stoffer
Ikke-elastiske, tynne: Chiffon, organsa, batist, chinz, crêpe
de chine osv.
Ikke-elastiske, mellomtykke: Lerretsvev, vattert stoff,
crêpe, bomullsstoff, fløyel osv.
Ikke-elastiske, tykke: Denim, tweed, kanvas, frotté osv.

Elastiske stoffer
Elastiske, tynne: Trikot, tynn jersey osv.
Elastiske, mellomtykke: Tykk ull, dobbeljersey, velur, trikot
osv.
Elastiske, tykke: Tykk ull, fleece osv.

Skinn og plast
For semsket og glatt skinn. Skinn er dyrehud der pelsen er
fjernet. Skinn kan være glatt eller semsket, og er litt elastisk.
For plast, imitert skinn og semsket skinn. Plast er et syntetisk
materiale som ofte har vevd stoff på vrangen. Plast kan være
glatt eller mønstret, og enkelte plastkvaliteter er elastiske.
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Syteknikkgrupper
Når du har valgt et stoff, trykker du på en syteknikkgruppe,
så anbefaler JoyOS ADVISOR™-funksjonen syteknikkene
som egner seg for stoffet ditt. Trykk på en syteknikk for å
laste den inn i JoyOS ADVISOR™-prosjektvisningen.
Eksempel: Velg ikke-elastisk, mellomtykt og glidelås for å
vise alle glidelåsteknikkene som egner seg for ikke-elastisk,
mellomtykt. Bytt stoff til elastisk, mellomtykt, og legg merke
til at ikke alle glidelåsteknikkene er tilgjengelige, ettersom det
ikke er alle teknikkene som egner seg for elastisk, mellomtykt
stoff.
Merk: I hurtighjelpen for en syteknikk finner du en kort beskrivelse av
teknikken.
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QUILT ADVISOR – oversikt
Quilt Advisor gir deg veiledning i bruk av ulike typer
quilteteknikker. Når du velger en quilteteknikk, viser
maskinen alle teknikkene for den valgte quilteteknikkgruppen.

1.

JoyOS ADVISOR™-funksjonen

3.

Skjul/vis JoyOS ADVISOR™-prosjektfiler

2.

Quilteteknikkgrupper

4.

Quilteteknikker

Quilteteknikkgrupper
Trykk på en quilteteknikkgruppe, så vil JoyOS ADVISOR™-funksjonen vise deg tilgjengelige quilteteknikker i den aktuelle
gruppen. Trykk på en quilteteknikk for å laste den inn i prosjektvisningen. I Quilting Advisor finner du ulike
quilteteknikkgrupper.
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EMBROIDERY ADVISOR™ – Oversikt
EMBROIDERY ADVISOR™ gir deg veiledning i bruk av
ulike typer broderteknikker. Når du velger en broderteknikk,
viser maskinen alle teknikkene for den valgte
broderteknikkgruppen.

1.

JoyOS ADVISOR™-funksjonen

3.

Skjul/vis JoyOS ADVISOR™-prosjektfiler

2.

Broderteknikkgrupper

4.

Broderteknikker

Broderteknikkgrupper
Trykk på en broderteknikkgruppe, så vil
JoyOS ADVISOR™-funksjonen vise deg tilgjengelige
broderteknikker i den aktuelle gruppen. Trykk på en
broderteknikk for å laste den inn i JoyOS ADVISOR™prosjektvisningen.
Merk: I hurtighjelpen for en broderteknikk finner du en kort
beskrivelse av teknikken.
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Kunnskapssenter – oversikt
JoyOS ADVISOR™-funksjonen inneholder også et
kunnskapssenter hvor du finner stabiliseringsveiledning,
hurtigstartveiledning, syinstruksjoner, arbeidsbok med
trinnvise instruksjoner samt en tilbehørsveiledning.

1.

JoyOS ADVISOR™-funksjonen

6.

Tilgjengelige teknikker i valgt gruppe

2.

Stabiliseringsveiledning

7.

Arbeidsbok med trinnvis veiledning

3.

Hurtigstartveiledning

8.

Veiledning for tilbehør

4.

Teknikkgrupper

9.

Syinstruksjoner

5.

Skjul/vis JoyOS ADVISOR™-prosjektfiler
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Stabiliseringsveiledning
Velg en gruppe stabiliseringer for å vise de ulike
stabiliseringene i denne gruppen. Trykk på en stabilisering for
å se mer informasjon om hva den kan brukes til. Her finner
du en oversikt over ulike typer stabiliseringer.
• Stabilisering som kan klippes vekk: Stabiliseringer som
kan klippes av, er stabiliseringer som må klippes bort med
saks. Den blir værende på stoffet for å gjøre broderiet mer
stabilt.
• Vattering: Bruk vattering mellom forstykket og
bakstykket for å gi JoyOS ADVISOR™-prosjektet volum.
• Vannløselig stabilisering: Stabiliseringene i denne
kategorien er stabiliseringer som løser seg opp i vann. De
er svært nyttige når du broderer blonder og
hullsømbroderier.
• Spesialteknikker: I denne kategorien finner du
stabiliseringer som brukes i spesielle tilfeller.
• Stabilisering som kan rives vekk: Stabiliseringer som
kan rives vekk er midlertidige stabiliseringer. De kan lett
fjernes etter brodering.

Hurtigstartveiledning
Her finner du hurtigstartveiledninger, for eksempel om
hvordan du trær maskinen. Velg et av emnene for å få
veiledning direkte i visningsprogrammet.

Arbeidsbok med trinnvis veiledning
Her finner du trinnvise instruksjoner om hvordan du bruker
spesialteknikker og -funksjoner. Velg et emne for å vise
prosjektene i den aktuelle gruppen. Trykk for å laste det inn i
prosjektvisningen.
Merk: Skjul/vis prosjektvisningen for å kunne se alle funksjonene når
du går gjennom teknikken.

Syinstruksjoner
Her finner du komplette syinstruksjoner.

Veiledning for tilbehør
Her finner du prosjektfiler som viser deg hvordan du bruker
ulike typer tilbehør som er tilgjengelig for din maskin.
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7 Sy

Komme i gang med å sy
Når DESIGNER RUBY™ 90-maskinen starter, åpnes
startskjermbildet med JoyOS ADVISOR™ automatisk.
Sørg alltid for at den stofftypen du har tenkt å sy på, er valgt i
JoyOS ADVISOR™-funksjonen.
Les mer om valg av stoff.
Etter at du har valgt stofftype, velger du en bestemt
syteknikk som du ønsker å bruke, eller du kan trykke på start
ny. Når du har valgt en bestemt syteknikk, får du detaljerte
instruksjoner i JoyOS ADVISOR™-prosjektvisningen. Hvis
du trykker på start ny, åpnes symodus og rettsømmen lastes
som standard. Les mer om JoyOS ADVISOR™-funksjonen.
Merk: Bildene kan se annerledes ut enn på skjermen eller maskinen,
avhengig av hvilken maskinmodell og hvilke fargeinnstillinger du har.
All funksjonalitet er kontrollert og stemmer overens med denne modellen.
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Symodus – oversikt
I symodus kan du velge hvilke sømmer du vil bruke, og justere og sy de valgte sømmene. Sømmen du har valgt vil vises i full
størrelse i sømfeltet. Syanbefalingene vises øverst.
Du kan også gå til programmeringsmodus for å lage ditt eget sømprogram. Les mer i program om hvordan du programmerer
sømmer.
Merk: Det kan være at alle symboler og ikoner kan ikke vises samtidig.

1.

Valgt stoff

12. Stinglengde / stingtetthet

22. Navn på sømmeny

2.

Syanbefalinger

23. Valgområde

3.

Sømstart

13. Trådfordeling/trådspenning/
trykkfotpress

4.

Gå til forrige søm

14. Lagre

25. Sømkategorier
26. Meny for spiss plattsøm

24. Søminformasjon

5.

Gå til neste søm

15. Smart Save

6.

Gå til neste del av sømmen

16. Nytt program

27. File Manager

7.

Rediger sømprogram

17. Balansere søm

28. Skriftmeny

8.

Speilvending i lengden

18. Alternativer for frihåndssøm

29. Sømmeny

9.

Speilvending sideveis

19. JoyOS ADVISOR™-prosjektvisning

30. JoyOS ADVISOR™-prosjektmeny

10. Ekstra bryterfelt

20. Bruksanvisning

11. Stingbredde / sømplassering

21. Skjul/vis valgområdet
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Hva er et sting / en søm (stitch)?
En søm består enten av en enkel søm som i rettsøm, eller to
individuelle sømmer som i sikksakk. En søm er også hele
sømmen satt sammen av det totale antallet individuelle sting i
sømmen, som i en tretrinns sikksakksøm eller en pyntesøm.

Velg en søm eller en bokstav
Når du skal laste en søm, åpner du sømmenyen og trykker på
en søm for å velge den. Sømmen lastes automatisk, og
informasjon om sømmen vises i søminformasjonsområdet.
Sveip opp og ned i sømmenyen for å bla gjennom sømmene.
Sveip mot venstre/høyre for å bla til og velge en annen
sømkategori. Du kan også sveipe mot venstre/høyre i
kategorilisten og trykke på en kategori for å velge den.
Du kan opprette tekst ved å velge skriftmenyen og trykke på
en skrifttype for å velge den. Når en skrifttype er valgt, lastes
den automatisk inn i programmodus. Programmer teksten
ved å bruke tastaturet. Skjul tastaturet, og trykk på OK i
programvinduet. Teksten lastes i symodus og er klar til å syes.
Lær mer om hvordan du programmerer sømmer og
bokstaver i kapittelet om programmering.

Laste en søm eller en bokstav fra en annen
plassering
Fra File Manager kan du laste inn sømmer eller programmer
som du har lagret i mySewnet™ Cloud-mappen eller på en
USB-enhet. Åpne File Manager og last en søm eller et
program ved å trykke og holde inne på filen. I File Manager
ser du alle filene du har lagret, for eksempel sømmer, motiver
og skrifttyper. Lær hvordan du ordner filene dine i File
Manager.
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1.

Valgområde

4.

Sømmeny

2.

Søminformasjon

5.

Skriftmeny

3.

Sømkategorier

6.

File Manager

Syanbefalinger
På maskinen vises det valgte stoffet og den aktive sømmen.
Her vises det også hvilke syanbefalinger som er angitt
automatisk i samsvar med valgt stoff, aktiv søm og gjeldende
innstillinger. Du kan endre det valgte stoffet direkte, ved å
trykke på stoffikonet. Disse anbefalingene kan vises: trykkfot,
nål, stabilisering og glideplater. Anbefalingen om stingplate
for rettsøm vises når du har valgt et alternativ for
frihåndssøm med en rettsøm.
Tips: Vi anbefaler at du bruker stabiliseringsveiledningen i
JoyOS ADVISOR™ for å få detaljert informasjon om de ulike
stabiliseringene.

1.

Valgt stoff

5.

Anbefalte glideplater

2.

Anbefalt nål

6.

Anbefalt trykkfot

3.

Valgt søm

7.

4.

Anbefalt stabilisering

Anbefalt stingplate for
rettsøm

Søminnstillinger
Maskinen stiller inn de anbefalte innstillingene for hver valgt
søm. Du kan selv justere den valgte sømmen. Endringene
gjelder bare for den valgte sømmen og tilbakestilles til
standardinnstillingen når du velger en annen søm eller slår av
maskinen. Trykk på lagre for å lagre den justerte sømmen.
Kontrollene som er tilgjengelige på skjermen, endres
avhengig av hvilken søm eller hvilket program som lastes.
Enkelte sømmer har mer enn én kontroll, og et ekstra
bryterfelt vises. Trykk på det ekstra bryterfeltet for å endre til
en alternativ kontroll for en annen søminnstilling. Trykk på
den på nytt for å endre tilbake til den forrige kontrollen. De
ulike søminnstillingene er beskrevet nedenfor.
Merk: Dersom du prøver å overskride laveste eller høyeste bredde og
lengde, vil du høre en varsellyd. Standardinnstillingen vises alltid med
svarte tall.
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Stingbredde
Øk eller reduser stingbredden ved hjelp av tastene for + og på kontrollen. Tallet over kontrollen viser stingbredden i
millimeter/tommer.
Hvis du endrer posisjonen, kan dette begrense justeringen av
stingbredden.

Sømplassering
Det er mulig å endre sømplasseringen for enkelte sømmer
som er mindre enn 7 mm brede. Bruk + til å flytte sømmen
til høyre og - til å flytte sømmen til venstre. Tallet over
kontrollen viser startposisjonen for nålen i millimeter/
tommer i forhold til midtre nålstilling. Maskinen har
maksimalt 29 nålposisjoner (for rettsøm).
Sømplasseringen kan kun endres innenfor maksimal tillatt
stingbredde. Hvis du endrer posisjonen, begrenser dette også
justeringen av stingbredden.

Stinglengde
Øk eller reduser stinglengden ved hjelp av tastene for + og på kontrollen. Tallet over kontrollen viser den angitte
stinglengden i millimeter/tommer. Dersom du øker lengden
på en sikksakksøm eller en pyntesøm, blir hele sømmen
strukket ut. Dersom du øker lengden på sting i sømmer hvor
tettheten kan justeres, vil hele sømmen bli lengre. Tettheten i
plattsømmen vil likevel være den samme.
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Stingtetthet
Stingtetthetskontrollen justerer tettheten (avstanden mellom
de enkelte stingene i plattsømmen som utgjør hele sømmen).
Tettheten virker ikke inn på lengden på hele sømmen.
Trykk på + for å redusere tettheten. Trykk på - for å minke
tettheten. Tallet over kontrollen viser avstanden mellom
stingene i plattsømmen i millimeter/tommer.
Tips: Reduser tettheten for å skape ulike visuelle effekter, f.eks. når du
bruker spesialtråder.

Knappestørrelse
Når du syr et knapphull med ettrinns-knapphullsfoten, kan
du angi knappestørrelsen. Mål opp knappen med linjalen
foran på maskinen og angi knappestørrelsen i
knappestørrelseregulatoren. Prøvesy et knapphull på en
stoffrest for å kontrollere at lengden på knapphullet er riktig.

Sy i knapp
Når du syr i en knapp, kan du legge inn hvor mange ganger
sømmen skal gjentas. Trykk på + eller - i kontrollen for å øke
eller redusere antall ganger sømmen skal gjentas.
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Trykkfotpress
Trykk på + for å øke eller – for å redusere presset fra
trykkfoten på stoffet.
Merk: Trykk på det ekstra bryterfeltet på kontrollen for trådfordeling/
trådspenning for å bytte til kontrollen for trykkfotpress.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Takket være EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™funksjonen registrerer og justeres trykkfoten etter alle
stofftykkelser automatisk og kontinuerlig mens du syr, slik at
stoffmatingen blir jevn og perfekt.
Gå til symodus hvis du vil se innstillingen for trykkfotpresset
for det valgte stoffet og justere trykkfotpresset.

deLuxe™ Stitch System
deLuxe™ Stitch System styrer overtråden ved hjelp av to
funksjoner: trådfordeling og trådspenning. For å oppnå best
mulig syresultat, benytter den automatisk trådfordeling når
det er mulig. Trådfordelingsfunksjonen måler automatisk og
kontinuerlig stofftykkelsen, for å porsjonere ut riktig
trådmengde til den valgte sømmen.
Når du bruker trådspenningsfunksjonen, sørger
trådspenningsbrikkene for riktig spenning på overtråden.
Enkelte spesialteknikker kan kreve bruk av trådspenning.
Velg bort deLuxe™ Stitch System i de midlertidige
syinnstillingene for å sørge for at trådspenningsfunksjonen er
aktivert. Når deLuxe™ Stitch System er valgt i de midlertidige
syinnstillingene, vil kontrollen som vises i symodus veksle
mellom trådfordeling og trådspenning avhengig av gjeldende
innstillinger og hvilken søm du har lastet inn.

Trådfordelingskontroll

Bruk trådfordelings-/trådspenningsfunksjonen til å justere
balansen mellom over- og undertråden. Du kan for eksempel
redusere den når du bruker metalltråder og øke den når du
bruker tykke tråder. Prøvesy med ulike innstillinger på en bit
av stoffet du skal bruke, og kontroller balansen mellom
overtråden og undertråden.
Merk: Når du endrer innstillingen for trådfordeling/trådspenning,
påvirker endringene kun den valgte sømmen. Innstillingene du endret vil
gå tilbake til standard når du velger en ny søm.
Tips: Øk verdien for trådfordeling/trådspenning for å oppnå best mulig
resultat når du syr på denimstoff med tykke tråder.
Trådspenningkontroll

Justere trådspenning/trådfordeling
For å få penest mulig søm og best mulig slitestyrke, bør du
sjekke at trådene møtes jevnt mellom de to stofflagene.
Riktig trådspenning
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Dersom undertråden vises på oversiden av stoffet, er
trådspenningen/trådfordelingen for stram. Reduser
trådspenningen/trådfordelingen.
Trådspenningen er for stram

Dersom overtråden vises på baksiden av stoffet, er
trådspenningen/trådfordelingen for løs. Øk trådspenningen/
trådfordelingen.
For pyntesømmer og knapphull bør overtråden være synlig
på baksiden av stoffet.

Trådspenningen er for løs

Prøvesy på en bit av stoffet du skal bruke, og kontroller
spenningen.

Speilvending
Trykk på tasten for speilvending i lengden for å speilvende en
søm eller et sømprogram på langs. Trykk på tasten for
speilvending sideveis for å speilvende en søm eller et
sømprogram sideveis.
Tips: Bruk den smarte verktøykassen til å åpne en snarvei for
speilvending.
Merk: Enkelte sømmer, f.eks. knapphull, kan ikke speilvendes.
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1.

Speilvending i lengden

2.

Speilvending sideveis
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Lagre søm
Trykk på lagre-tasten for å lagre filen. Du kan velge å lagre
filen i mySewnet™ Cloud-mappen eller på en USB-enhet.
Motiver, sømmer, programmer og/eller skrifttyper som er
lagret tidligere, vises. Gi filen et navn, og trykk på OK.
Lagre-tast

Dersom du vil lagre i en mappe, trykk og hold inne på
mappen for å åpne den, gi et navn til filen og trykk på OK.
Lag en ny mappe ved å trykke på lag ny mappe-tasten. Bruk
tastaturet til å gi et navn til mappen og trykk OK. Trykk og
hold inne på mappen for å åpne den og lagre i den nye
mappen.
Trykk på tasten for liste- og miniatyrbildevisning for å veksle
mellom å vise filene i en liste eller som miniatyrbilder.
Hvis du vil avbryte lagringsprosessen, trykker du på Avbryt
for å lukke dialogboksvinduet. Dialogboksen for lagring
lukkes, og du går tilbake til symodus.
Les mer om hvordan du ordner lagrede sømmer i File
Manager.

Smart Save
Hvis du vil slutte å sy og lagre den gjeldende sømmen og
innstillingene, trykker du på Smart Save-knappen. En
dialogboks indikerer at en Smart Save er utført, og du kan nå
slå av maskinen.
Smart Save husker og lagrer sømmen, broderiet og
innstillingene som de var da Smart Save sist ble utført. Dette
gjør det mulig å slå av maskinen og fortsette å sy senere. Last
inn Smart Save ved å trykke på last Smart Save-tasten i
JoyOS ADVISOR™-funksjonen.

1.

Lagre i mySewnet™ Cloudmappen

5.

Lagre på en USB-enhet

2.

Valgområde

6.

Liste- og
miniatyrbildevisning

3.
4.

Filnavn

7.

Lag ny mappe

Avbryt

8.

Bekreft

Smart Save-objektet lagres til du trykker på Smart Save-tasten
igjen og erstatter det.

Smart Save-tast

Startskjermbilde-tast

Last Smart Save-tast
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Balanse
Når du syr på spesielle stoffer eller bruker en spesiell teknikk,
kan det være at du må justere balansen noe. Trykk på
balansetasten i symodus for å justere balansen for den aktive
sømmen.
Balanse-tast i symodus

Begynn med å sy sømmen på en stoffrest. Bruk + og - på
kontrolltastene til å endre forhåndsvisningen på skjermen,
slik at den stemmer overens med eksempelet du har sydd.
Når du begynner å sy igjen vil balansen være rett.

Dialogboks for balanse

7 Sy

87

Alternativer for frihåndssøm
Velg blant tre alternativer for frihåndssøm: frihånd-fjæring,
trykkfot med linjal for frihåndssøm eller frihånd-flytende.
Når du syr frihåndssøm med en rettsøm, bør du bruke
stingplaten for rettsøm for å oppnå best mulig resultat. Les
om hvordan du bytter til stingplaten for rettsøm.
Merk: Forsikre deg om at er koblet ut.

Frihånd-fjæring
Aktiver frihånd-fjæring for å stille maskinen inn på frihåndfjæring-modus for fjærende føtter, for eksempel trykkfot Q.
Transportøren senkes automatisk.
En fjærende fot heves og senkes ved hvert sting for å holde
stoffet på plass på stingplaten mens du syr. Du må flytte på
stoffet manuelt mens du syr.
Trykkfot Q anbefales for alle typer frihåndssøm, unntatt når
du bruker bestemte teknikker eller tilbehør som ikke støtter
bruk av trykkfot Q.
Ikonet for frihåndsfot med fjæring vises i
syanbefalingene.

Tips: En åpen frihåndsfot med fjæring (valgfritt tilbehør) kan kjøpes
hos en autorisert forhandler nær deg.

Trykkfot med frihåndslinjal (valgfritt tilbehør)
Aktiver trykkfot med linjal for frihåndssøm for å stille inn
maskinen på modus for frihåndssøm for frihånds-linjalfoten
(valgfritt tilbehør). Transportøren senkes automatisk.
Trykkfoten flyter over stoffet mens du syr.
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Frihånd-flytende
Aktiver frihånd-flytende for å stille inn maskinen på frihåndflytende-modus for flytende trykkføtter, for eksempel
trykkfot R. Transportøren senkes automatisk.
Når du syr med lav hastighet, vil trykkfoten heve og senke
seg ved hvert sting for å holde stoffet på plass på stingplaten
mens du syr. Ved høyere hastighet vil trykkfoten flyte over
stoffet mens du syr. Stoffet må flyttes manuelt.
Det kan forekomme at sting hoppes over hvis stoffet beveger
seg opp og ned med nålen mens du syr. Du kan senke
trykkfothøyden for å redusere mellomrommet mellom
trykkfoten og stoffet, og unngå å hoppe over sting.
Merk: Pass på at trykkfothøyden ikke reduseres for mye. Stoffet må
kunne bevege seg fritt under trykkfoten.
Hvis du vil justere trykkfothøyden i frihånd-flytende-modus,
trykker du på trykkfotens høydekontroll for å gjøre endringer.
Ikonet for flytende frihåndsfot vises i
syanbefalingene.

Merk: Hvis frihånd-flytende er aktivert, må du ikke bruke en fjærende
trykkfot, da trykkfoten kan bli ødelagt.
Merk: Aktiver sikring stingbredde hvis trykkfoten krever dette.
Tips: Frihånd-flytende-trykkføtter (valgfritt tilbehør) kan kjøpes hos en
autorisert forhandler nær deg.
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Grunnleggende syteknikker
I grunnleggende syteknikker finner du syteknikkene som
brukes oftest. Når du velger en av de grunnleggende
syteknikkene, blir den anbefalte sømmen for det valgte
stoffet automatisk lastet inn.

Søm
En søm syr sammen to stoffdeler med et sømmonn som
vanligvis vil bli presset ut. I de fleste tilfeller vil du kaste over
kantene før du begynner å sy.

JoyOS ADVISOR™-funksjonen vil velge den beste lengden
og bredden på stingene til det valgte stoffet og anbefale
trykkfot og nål.

1.

Overlock
Kast over stoffkantene for å hindre at de frynser seg, og for å
få dem til å ligge flatt. Det er enklere å kaste over før stoffet
sys sammen.
JoyOS ADVISOR™-funksjonen vil velge den beste lengden
og bredden på stingene til det valgte stoffet og anbefale
trykkfot og nål.

Sy og kaste over
Sy sammen / kaste over syr sømmen og kaster over alle
kantene samtidig. Sy sammen / kaste over er en perfekt
teknikk for å sy ribbestrikkede halslinninger og mansjetter.
Det finnes en rekke ulike sy sammen / kaste over-sømmer på
maskinen.
JoyOS ADVISOR™-funksjonen velger den sømmen som er
best egnet for stoffet, foretar alle justeringer automatisk og
anbefaler trykkfot og nål.

Tråkle
En midlertidig søm for å sy sammen plagg samt til rynking
og merking. JoyOS ADVISOR™-funksjonen stiller
automatisk inn en lang stinglengde og reduserer spenningen,
slik at trådene lett kan fjernes eller trekkes sammen og rynkes.
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1

Sømmer i elastiske stoffer må tøye seg sammen med stoffet.
Den elastiske sømmen lager en søm som tøyer seg, og som
egner seg til å sy sammen elastiske stoffer.
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Rettsøm

2.

Stretch stitch

Usynlig faldsøm
Denne sømmen lager en usynlig søm i kanten på en brett.
Det finnes to typer usynlig faldsøm, den ene anbefales for
mellomtykke til tykke stoffer, den andre til elastisk stoff. Den
usynlige faldsømmen anbefales ikke for tynne stoffer, skinn
og plast.

Fald
Faldsømteknikken på JoyOS ADVISOR™-funksjonen vil
velge synlig søm eller stikninger, alt etter hva som passer best
for det stoffet du har valgt. Til ikke-elastisk stoff, skinn og
plast velges det en rettsøm. For elastiske materialer velges
elastisk søm.

Knapphull
JoyOS ADVISOR™-funksjonen velger det knapphullet og
de søminnstillingene som egner seg best for stoffet du syr
med. Bruk mellomlegg og/eller stabilisering der hvor
knapphullene skal syes.
Tips: I tilbehørsskuffen er det en spesialkrok der du kan henge opp
ettrinns-knapphullsfoten.
Prøvesy et knapphull på en stoffrest for å kontrollere at
lengden på knapphullet er riktig.
Mål opp den ønskede avstanden fra stoffkanten, og legg
deretter til lengden på knapphullet.
Når du syr, plasserer du den overkastede stoffkanten med
stabilisering under trykkfoten, slik at den vender bort fra deg.
Bruk markeringen på stoffet til å plassere startpunktet.

Manuelt knapphull
Manuelle knapphull anbefales til ikke-elastisk, tykt stoff. Bruk
knapphullsfot C til å sy et manuelt knapphull.
1. Sy den første stolpen så lang som du vil ha knapphullet.
2. Trykk på reversknappen. Maskinen syr regelsen og den
andre stolpen.
3. Når stolpene er like lange, trykker du på reversknappen
for å sy den andre regelsen.

Syretning for knapphull uten plattsøm eller plattsømknapphull sydd med trykkfot
C.

4. Trykk på STOP-funksjonen for å sy samme lengde
gjentatte ganger.
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Automatisk knapphull
Når du syr knapphull på tynt ikke-elastisk stoff, mellomtykt
ikke-elastisk stoff, tynt elastisk stoff eller plaststoff, kan du
bruke ettrinns-knapphullsfoten. Ettrinns-knapphullsfoten syr
automatiske knapphull. Les om hvordan du fester ettrinnsknapphullsfoten.

Syretning for plattsømknapphull som sys med ettrinns-knapphullsfoten.

Knapphull med innleggstråd
Knapphull med innleggstråd anbefales når du syr knapphull
på mellomtykt, elastisk stoff eller tykt elastisk stoff. Bruk
kantsnorer for å gi plagget et mer stabilt, holdbart og
profesjonelt utseende. Bruk perlegarn eller en vanlig kantsnor.
Fest knapphullfot C, og bruk fingeren på baksiden av foten
for å holde snoren mens du syr.

Programmerbar isying av knapp
Isying av knapper, trykknapper, hekter og maljer kan gjøres
raskt med symaskinen. Velg sy i knapp i
JoyOS ADVISOR™-funksjonen.
Merk: Legg den tynne enden av multifunksjonsverktøyet under knappen
når du syr i tynne stoffer. Bruk den tykke enden til kraftigere stoffer.
Hold den på plass på stoffet med gjennomsiktig tape.
Merk: Den anbefalte bredden på 3,0 er innstilt for de fleste knapper.
Hvis du syr i en bitteliten knapp eller en svært stor kåpeknapp, stiller
du inn stingenes bredde med (–) eller (+) til nålen treffer rett ned i
knappens hull.
Merk: En knappefot for isying av knapper (valgfritt tilbehør) kan
kjøpes hos din nærmeste autoriserte forhandler.

Flerdimensjonale sømmer – Meny L
Meny L – flerdimensjonale sømmer omfatter tre typer
sømmer: applikasjonssømmer, sømmer til løse applikasjoner
og paljettsømmer. I denne menyen kombineres også
applikasjonssømer og sømmer for løse applikasjoner. Siden
hver søm er unik, vil disse sømmene gi ulike dekorative
effekter, avhengig av hvilken søm som er valgt og hvilken
stofftype du har valgt.
Tips: Vi anbefaler at du bruker JoyOS ADVISOR™-funksjonen
og finner frem til prosjektet med flerdimensjonale sømmer for å lære
om hvordan du syr flerdimensjonale sømmer og får de riktige
innstillingene angitt automatisk.
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Eksempel på applikasjonssøm
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Temasømmer – Meny M
Temasømmer er vakre kombinasjonssømmer, i grupper på
fire, utformet for å bli sydd sammen i en tilfeldig
kombinasjon. Trykk på reversknappen foran på maskinen
eller reversknappen på skjermen for å bytte til neste søm i
gruppen. Hvis du trykker på reversknappen to ganger – raskt
– hopper du over neste søm i gruppen.

Eksempel på temasøm

Reversknapp på skjermen
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Pyntesømmer – Meny N
Dekorerte sømmer er pyntesømmer hvor du kan endre
utseendet på sømmen etter at den er sydd, og skape en
spesialeffekt. Disse sømmene kan dekoreres med krystaller
eller klippes opp for å lage en duskeeffekt.
Bokmerke-sømmer sys med mange tråder oppå hverandre.
Trådene kan enten beholdes som de er eller kuttes opp for å
skape en 3D-effekt. De lange stingene skal i så fall kuttes opp
helt i kanten og fra oversiden av stoffet. Bruk en sømspretter
til å kutte opp sømmen.
Tips: Ved bruk av tykkere tråder anbefaler vi å benytte
spesialknutesømsfoten (valgfritt tilbehør – art.nr. 413 16 23-45) for
enklere transportering av stoffet.

Eksempel på bokmerke-søm

Krystallsømmer kan enten brukes som de er, eller dekoreres
med krystaller i de sydde sirklene.

Eksempel på krystallsøm

Spiss plattsøm – Meny Q
Menyen for spiss plattsøm er synlig når du har valgt en søm
som kan brukes til spiss plattsøm. Trykk på spiss plattsømmenyen for å velge mellom ulike vinkler for spiss plattsøm i
begynnelsen og slutten av en søm. Maskinen syr den spisse
plattsømmen i begynnelsen av sømmen, og fortsetter deretter
med valgt søm. Når sømmen har nådd ønsket lengde, trykker
du på reversknappen. Det sys spiss plattsøm i slutten av
sømmen.
Velg “av” for å deaktivere spiss plattsøm i begynnelsen eller
slutten av sømmen. Hvis du velger spiss plattsøm “av” både i
begynnelsen og slutten av sømmen, blir dette en vanlig søm
uten avsmalning.
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Spiss satengsøm (øvelse)
Den spisse satengsømmen gjør satensømmen automatisk
smalere i hjørner og spisser, og kan brukes til
plattsømbokstaver. Gjør satengsøm-øvelsen og sy et hjørne
med spiss satengsøm på et stoffstykke med stabilisering
under.
1. Velg søm nr. Q1 i meny Q – Dekorative spisse
plattsømmer.
2. Åpne spiss plattsøm og velg 45 grader for både
begynnelsen og slutten av sømmen.
Merk: Juster stingbreddekontrollen for å få en bredere satengsøm.
3. Aktiver nålstopp oppe/nede på maskinen, og begynn å sy.
Maskinen syr den spisse satengsømmen og fortsetter med
en satensøm i valgt bredde.
4. Når satengsømmen har fått ønsket lengde, trykker du på
reversknappen. Da sys det en spiss plattsøm i slutten av
sømmen.
5. Drei stoffet for å fortsette med den neste spisse
satengsømmen. Aktiver STOP-funksjonen for å gjenta
lengden som ble sydd tidligere, inkludert den spisse
plattsømmen i begynnelsen og slutten av sømmen.
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4-veissømmer – Meny S
Med 4-veissømmen kan du sy flere robuste sømmer i fire
ulike retninger. Du kan velge blant flere ulike 4-veissømmer.
Dette er svært nyttig når du lapper bukseben på en friarm. 4veissømmene er programmert i en fast lengde og stingbredde.

4-veissømmer – Øvelse
Stoff: Ikke-elastisk, kraftig, delt i to, en på hver stopping.
Velg: tykt, ikke-elastisk i JoyOS ADVISOR™-funksjonen,
meny S – 4-veissømmer, søm nr. 8.
Bruk: Trykkfot S og nål nr. 90, som anbefalt.
Tast for 4-veis syretning (reversknappen på skjermen)

Sy:
1. Plasser lappen på det store stoffstykket og legg øverste
venstre hjørne av lappen under trykkfoten. Maskinen syr
over øverste del av lappen fra venstre mot høyre som vist
på skjermen.
2. Sy over øverste del og trykk på reversknappen eller tasten
for 4-veis sømretning (reversknappen på skjermen), for å
endre sømretning. Sømmen endrer retning på skjermen.
Trå på fotregulatoren. Trykkfoten senkes automatisk.
3. Sy nedover langs siden av lappen. Fortsett å sy rundt
lappen, og trykk på reversknappen eller tasten for 4-veis
sømretning på skjermen, for å endre sømretning.
4. Trykk på kuttefunksjonen.
Tips: Du kan sy nydelige hjørner med 4-veissømmer ved å trykke på
STOP-funksjonen før du endrer sømretningen. Da gjøres den gjeldende
sømmen ferdig før du endrer sømretningen.
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8-veissømmer – Meny T
I T-menyen finnes det to ulike typer sømmer, rettsøm og
forsterket rettsøm. Trykk på pilene for å velge en av de
forhåndsinnstilte sømretningene. Bruk kontrollene for
stingbredde og stinglengde til å finjustere sømretningen.
Programmer disse sømmene alene eller sammen med
dekorative sømmer fra andre menyer for å lage unike
sømmer og border.

8-veissømmer – Øvelse
Stoff: Ikke-elastisk medium og stabilisering.
Velg: Ikke-elastisk, mellomtykt på JoyOS ADVISOR™funksjonen, meny T – 8-veissømmer.
Bruk: Træ maskinen med brodertråd som overtråd og
undertråd i spolen. Bruk trykkfot S og nål nr. 80, som
anbefalt.
Sy:
1. Trykk på program-tasten.
2. Velg søm nr. 1 i meny H – barnesømmer.
3. Velg T-menyen og klikk tre ganger på rettsømmen til
høyre.
4. Velg søm nr. 1 i meny H.
5. Velg T-menyen og klikk tre ganger på rettsømmen til
høyre.
6. Velg søm nr. 1 i meny H.
1.

7. Velg T-menyen og klikk tre ganger på rettsømmen til
venstre.

Rettsøm høyre

2.

Rettsøm venstre

8. Velg søm nr. 1 i meny H.
9. Velg T-menyen og klikk tre ganger på rettsømmen til
venstre.
10. Trykk på OK for å åpne symodus igjen.
11. Legg stoffet og stabiliseringen på plass under trykkfoten.
Trå på fotregulatoren for å senke trykkfoten og begynne
å sy den programmerte sømmen.

Spesialsømmer for valgfrie trykkføtter
Sømmeny P – spesialsømmer inneholder spesialsømmer som
knutesømmer og kantsømmer. Disse teknikkene kan kreve
spesielle trykkføtter og tilbehør. Dette indikeres av ikonet for
trykkfot – valgfritt tilbehør på skjermen.
Tips: Detaljert informasjon om den valgte sømmen vises i
søminformasjonen.
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Dialogboksmeldinger for sying
Lite undertråd igjen
Når det er lite undertråd igjen, vises det en
dialogboksmelding som varsler deg om at du snart må bytte
spole. Det gjør det mulig for deg å planlegge når du skal bytte
spolen. Trå på fotregulatoren hvis du vil fortsette å sy uten å
bytte spolen, og ikke lukk dialogboksen.
Kontroller overtråden
Maskinen stopper automatisk dersom overtråden er
oppbrukt eller ryker. Træ i overtråden igjen, lukk
hurtigmenyen og begynn å sy.
Fjerne ettrinns-knapphullsfot
Ettrinns-knapphullsfoten brukes bare til knapphull. En
dialogboksmelding anbefaler deg å fjerne denne foten ved all
annen sying.
Kan ikke bruke den automatiske nålitræeren
Hvis du bruker en tvillingnål, trykker du OK og trær
maskinen manuelt. Hvis du bruker en vanlig nål, trykker du
OK og velger vekk tvillingnål i innstillingene. Trykk på
knappen for den automatiske nålitræeren igjen.
Tvillingnål
En dialogboksmelding vises når du velger en søm som ikke
egner seg for tvillingnål.
Sikring sømbredde
Når sikring sømbredde er aktivert, vises det en
dialogboksmelding når du velger en søm som ikke egner seg
for sikring sømbredde:
Obs!
Hvis maskinen stopper og denne dialogboksen vises på
skjermen, må du stoppe syingen. Vent litt, og trykk på OK
når tasten aktiveres. Kontroller nålstørrelsen og at nålen ikke
er skadet. Kontroller at maskinen er riktig trædd.

98

7 Sy

8 Brodering

Slik kommer du i gang med
broderingen
Når DESIGNER RUBY™ 90-maskinen starter, åpnes
startskjermbildet automatisk.
Velg en spesialteknikk for brodering eller trykk på start nyfunksjonen. Når du har valgt en spesialteknikk for brodering,
vil du få instruksjoner via JoyOS ADVISOR™-funksjonen.
Når du trykker på start ny, åpnes brodermodus.
Les mer om JoyOS ADVISOR™-funksjonen.
Merk: Merk: Bildene kan se annerledes ut enn på skjermen eller
maskinen, avhengig av hvilken maskinmodell og hvilke
fargeinnstillinger du har. All funksjonalitet er kontrollert og stemmer
overens med denne modellen.
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Broderiredigering – oversikt
I broderiredigering kan du justere, kombinere, lagre og slette motiver, sømmer og skrifttyper. Du kan redigere
motivkombinasjonene uten å koble broderenheten til maskinen. Innlastede motiver vises i broderområdet.
Tips: Minimer valgområdet ved å trykke på minimere valgområde-tasten, for å benytte hele skjermen når du redigerer motivkombinasjonene.

1. Broderområde

13. Kopier

2. Rotasjonshåndtak

14. Rediger

24. JoyOS ADVISOR™prosjektvisning

3. Skaleringshåndtak

15. Rutenett/bakgrunnsfarge

25. Bruksanvisning

4. Glidebryter for zoom

16. Angre

26. Gå til utsying av broderi

5. Zoomalternativer

17. Lagre

27. Gjenta

6. Valg av ramme

18. Smart Save

28. Plassere

7. Kontrollhjul

19. Send motiv

29. Minimer valgområdet

8. Sett sammen

20. Resize

30. Navn på motivmeny

9. Speilvending i lengden

21. Programmere

31. JoyOS ADVISOR™-prosjektmeny

10. Speilvending sideveis

22. Design shaping

32. Sømmeny

11. Flytt til ramme

23. Lag applikasjon

33. Skriftmeny
34. Motivmeny

12. Slette
8 Brodering
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35. Meny for mySewnet™-bibliotek

39. Endre trådfarge

42. Panorer

36. File Manager

43. Tilpass

37. Motivinformasjon

40. Totalt antall sting i
motivkombinasjon

38. Motivkategorier

41. Broderrekkefølge for motiv

Rutenett/bakgrunnsfarge
Trykk på tasten for rutenett/bakgrunnsfarge for å aktivere et
rutenett på broderområdet, som en veiledning når du skal
plassere motiver. Trykk én gang til for å fjerne rutenettet.
Trykk og hold inne for å angi alternativer for bakgrunnsfarge
og/eller rutenett.

Bakgrunnsfarge
Velg en bakgrunnsfarge for broderområdet, som stemmer
overens med fargen på stoffet du skal bruke. Velg blant ulike
bakgrunnsfarger. Den valgte bakgrunnsfargen vises i rammen.

Justering
Hvis dette alternativet er aktivert, vises det hjelpelinjer når du
flytter motivet rundt på skjermen. Det vil gjøre det enklere
for deg å innrette to motiver etter hverandre.

Alternativer for rutenett
Trykk og hold inne alternativer for rutenett-tasten for å angi
avstanden mellom linjene i rutenettet i millimeter/tommer
ved hjelp av tastene for - og +. Du kan også velge blant åtte
forhåndsdefinerte rutenett-alternativer. Eller du kan trykke i
tallområdet i rutenettet for å åpne et tastatur hvor du kan
skrive inn et tall.
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44. Roter

mySewnet™-biblioteket
mySewnet™-biblioteket er en abonnementstjeneste hvor du
kan få tilgang til tusenvis av brodermønstre. Besøk nettstedet
vårt for å lese mer om denne tjenesten og starte opp
abonnementet.
Hvis du har et abonnement, WiFi er koblet til og du har
logget på mySewnet™-kontoen din, er menyen for mySewnet™biblioteket synlig på maskinen. Her kan du bla gjennom og
velge blant alle motivene i mySewnet™-biblioteket.
Bruk søkefunksjonen til å finne ulike typer motiver. Det
finnes flere måter å filtrere og sortere motiver på. Filtrer
motivene etter størrelse ved å endre maksimal bredde og/
eller maksimal høyde. Motiver du har merket som
favorittmotiver i mySewnet™, kan også filtreres på maskinen
hvis du trykker på favorittmotiv-tasten.
Du kan også sortere motivene etter antall fargeblokker,
størrelse (areal) eller antall sting. Trykk på sorter etter-tasten
for å sortere fra høyeste til laveste verdi. Trykk på sorter
etter-tasten på nytt for å sortere fra laveste til høyeste verdi i
stedet.
Trykk på tilbakestill for å fjerne alle brukte filtre og tømme
søket.
Hvis du ikke har startet opp et abonnement ennå, vises
menyen for mySewnet™-biblioteket fremdeles på maskinen,
men det vises ingen motiver i denne menyen.
1.

Søk

2.

Filtrer etter bredde/høyde

3.

Tilbakestill

4.

Sorter fra

5.

Sorter etter

6.

Favorittmotiver

7.

Meny for mySewnet™-bibliotek

Laste et motiv
Trykk og hold inne på et motiv i noen sekunder for å aktivere
det, og dra deretter motivet til broderområdet uten å løfte
fingeren fra skjermen. Du plasserer motivet ved å løfte
fingeren fra skjermen, da settes motivet inn i broderområdet.
Sveip opp/ned i valgområdet for å bla gjennom motivene i
den valgte kategorien. Sveip mot venstre/høyre i valgområdet
for å bla til og velge en annen motivkategori. Du kan også
sveipe mot venstre/høyre i kategorilisten og trykke på en
kategori for å velge den. Når du har valgt et motiv, kan du se
informasjon om motivet.
Merk: Du kan også laste lagrede motiver fra mySewnet™ Cloudmappen og fra en USB-enhet i File Manager.
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Laste en søm
Trykk og hold på en søm fra sømmenyen i noen sekunder for
å aktivere den, og dra deretter sømmen til broderområdet
uten å løfte fingeren fra skjermen. Plasser sømmen ved å
slippe opp fingeren fra skjermen, da settes sømmen inn i
broderområdet.
Merk: Du kan også laste lagrede sømmer fra mySewnet™ Cloudmappen og fra en USB-enhet i File Manager.
Merk: Trykk på en søm for å vise informasjon om den valgte sømmen.

Laste en skrifttype
Du kan lage tekst med både broderiskrifttyper og
sømskrifttyper. Velg en skrifttype ved å åpne skriftmenyen og
trykke på ønsket skrifttype på skjermen. Hvis du velger en
broderiskrifttype, åpnes vinduet for programmering av
broderitekst. Hvis du velger en sømskrifttype, lastes den inn i
programmet. Sømskrifttypene vises i svart, mens
broderiskrifttypene vises i farger. Teksten du har laget, lastes
deretter inn i broderområdet. Hvis du vil redigere teksten,
merker du teksten og trykker på rediger utforming-tasten
eller bruker den smarte verktøykassen.
Merk: Du kan også laste lagrede skrifttyper fra mySewnet™ Cloudmappen og fra en USB-enhet i File Manager.

File Manager
Trykk på File Manager-tasten for å åpne File Manager og
finne det lagrede motivet, sømmen eller skrifttypen. I File
Manager kan du laste lagrede filer fra mySewnet™ Cloudmappen, innebygde motiver og fra en USB-enhet. Trykk og
hold inne for å laste et motiv, en søm eller en skrifttype. Hvis
du vil laste flere motiver, sømmer og/eller skrifttyper,
aktiverer du multi-valg og velger filene dine. Trykk og hold
på en av de valgte filene for å laste alle valgte filer inn i
broderområdet.
Les mer om hvordan du ordner lagrede motiver, sømmer og
skrifttyper i File Manager.

Slik velger du motiver
Når du laster inn motiver i broderiredigering, vil siste
innlastede motiv velges som standard.
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Velge ett motiv
Du kan velge ett motiv ved enten å trykke på motivet på
skjermen eller åpne ordne-funksjonen og trykke på
miniatyrbildet i valgvinduet. Les om broderrekkefølge for
motiv for å se i hvilken rekkefølge motivene dine vil bli
brodert.

Velge motiv (øvelse)
1. Trykk på motivmenyen i broderiredigering.
2.

Trykk og hold på et motiv i motivmenyen for å aktivere
det. Deretter drar du det til broderområdet og slipper
det for å laste det. Gjør dette fire ganger med ulike
motiver.

3.

Det siste motivet omgis a en motivvalgramme, det vil si
at det er valgt.

4.

Dersom du vil velge det første motivet du satte inn,
trykker du på motivet på skjermen. Du kan også trykke
på ordne-funksjonen og velge miniatyrbildet for det
første motivet i valgvinduet.

5.

Hvis du vil velge mer enn ett motiv, trykker du på multivalg-tasten. Trykk på motivene du vil velge.

6.

Når du har valgt motiv(er), kan du slette, kopiere, flytte,
skalere, speilvende og/eller rotere dem. Kun motivet/
motivene som er valgt, påvirkes av endringene.
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Velg alle
7. Dersom du ønsker å velge alle motivene, trykker du
ganske enkelt på velg alle-tasten. Alle motivene på
skjermen velges, det vil si at de omgis av en
motivvalgramme. Nå kan du gjøre endringer i alle
motivene. Hvis du ønsker å kombinere alle motivene til
ett motiv, trykker du på grupper / fjern grupperingtasten.

Rammeutvalg
Maskinen velger selv den rammen som er best egnet for
motivet som er lastet. Trykk på tasten for rammevalg for å
velge en annen rammestørrelse. Du vil få opp en liste med
rammevalg, inkludert rammer du kan kjøpe fra autoriserte
HUSQVARNA® VIKING®-forhandlere.
Etter at du har valgt rammestørrelse, lukkes listen automatisk.
Merk: Du kan justere listen ved å velge spesifikke rammer i mine
rammer i standardinnstillingene for broderi. Den valgte rammen vises
øverst i rammeutvalgslisten.
Merk: I rammelisten kan du se at enkelte rammestørrelser etterfølges av
en bokstav. Dette er spesialrammer. Eksempelvis står E for endeløse
broderier, T for strukturbroderi og M for metallramme.

Sett sammen
Trykk på ordne-tasten for å finne flere funksjoner som vil
hjelpe deg med å ordne rekkefølgen for utsying av motiver.
Trykk på tasten på nytt for å lukke.
Ordne-tast

Multi-valg
Med multi-valg kan du velge to eller flere av motivene på
skjermen samtidig. Trykk på multi-valg-tasten, og trykk
deretter på de motivene på skjermen som du vil velge. Du
kan også velge miniatyrbildene i valgruten. En
motivvalgramme omgir de valgte motivene, både
miniatyrbildene i valgruten og motivene i broderområdet. Du
kan velge bort motivene ved å trykke på dem én gang til, da
forsvinner motivvalgrammen.

Velg alle
Dersom du ønsker å velge alle motivene, trykker du ganske
enkelt på velg alle-tasten. Alle motivene på skjermen omgis
av motivvalgrammer. Nå kan du gjøre endringer i alle de
valgte motivene. Hvis du ønsker å kombinere alle motivene
til ett motiv, trykker du på grupper / fjern gruppering-tasten.
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Gruppere / fjerne gruppering
Dersom du har valgt to eller flere motiver og ønsker å
kombinere dem til ett motiv, trykker du på grupper / fjern
gruppering-tasten. En motivvalgramme omgir hvert enkelt
valgt motiv, og når motivene grupperes, omgir
motivvalgrammen alle motivene i gruppen. Trykk på
grupper / fjern gruppering-tasten én gang til for å fjerne
grupperingen. Da blir motivene til enkeltstående motiver
igjen.

Brodere motivet før/etter
Bruk broder motivet før/etter-tastene til å endre
broderrekkefølgen for motivet uten å måtte begynne på nytt
og laste inn motivene igjen. Velg motivet du vil brodere før/
etter, og trykk på en av tastene for å endre rekkefølgen på
motivene. Motivet flytter seg i valgruten for å vise den
endrede utsyingsrekkefølgen. Les mer om broderrekkefølge
for motiv.

1.

Broder motivet før

2.

Broder motivet etter

Redigeringsfunksjoner
Flytt til ramme
En rød ramme omgir broderområdet dersom et motiv er
plassert utenfor rammen. Trykk på denne tasten for å flytte
motiv som er utenfor rammen, inn i rammen. Motivet
plasseres ved den ytterste kanten i rammen.
Tips: Dersom du på en enkel måte vil plassere et motiv f.eks. øverst i
venstre hjørne, så nær som mulig, kan du trykke på motivet og dra det
opp i venstre hjørne. Pass på motivet er plassert utenfor rammeområdet.
Når du trykker på flytt inn i ramme-tasten, plasseres motivet øverst i
venstre hjørne av rammeområdet, så nær kanten av rammen som mulig.

Slettetast
Når du trykker på slettetasten, slettes valgt(e) motiv(er) fra
broderområdet. Dersom flere motiver er valgt, vises det en
dialogboks. Trykk OK for å bekrefte slettingen av alle
motiver. Trykk og hold inne for å slette alle lastede motiver
fra broderområdet, og trykk på OK i dialogboksen for å
bekrefte.

Kopier
Trykk på kopieringstasten for å kopiere valgt(e) motiv(er).
Trykk og hold inne kopieringstasten for å legge til mer enn
én kopi av valgt(e) motiv(er). Det åpnes et tastatur på
skjermen, hvor du kan skrive inn ønsket antall kopier.
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Speilvending sideveis og i lengden
Trykk på speilvending sideveis-tasten for å speilvende
motivet vannrett. Trykk på speilvending i lengden-tasten for å
speilvende motivet loddrett.

1.

Speilvending sideveis

2.

Speilvending i lengden

Berøringsfunksjoner
Du kan plassere, rotere, skalere og panorere direkte på
flerberøringsskjermen ved å bruke fingrene dine. Trykk og
hold inne på en berøringsfunksjon for å låse den. En
hengelås under tasten indikerer at funksjonen er låst. Det vil
forhindre at en annen berøringsfunksjon aktiveres ved et
uhell når du arbeider med motivet/motivene direkte på
flerberøringsskjermen. Velg hvilken som helst av
berøringsfunksjonene for å låse opp.
Berøringsfunksjonen for panorering er låst

Plassere
Trykk på og flytt et valgt motiv med fingeren for å plassere
det hvor som helst i broderområdet. Berøringsfunksjonen for
plassering aktiveres automatisk.
Bruk hjulet til å justere plasseringen for valgt(e) motiv(er).
Tallene over plasseringstasten viser avstanden fra midten av
rammen (vannrett og loddrett) i millimeter/tommer for valgt
(e) motiv(er). Trykk i tallfeltet for å angi en egendefinert verdi.
Hvis verdien er ugyldig, endres fargen på tallene.
Trykk på flytt til midten-ikonet for å plassere valgt(e) motiv
(er) midt i rammen.

Rotere
Trykk og beveg på det runde håndtaket for å rotere valgt(e)
motiv(er).
Bruk piltastene i hjulet til å justere rotasjonen for valgt(e)
motiv(er) i trinn på én grad. For hvert trykk i midten av
kontrollhjulet roteres valgt(e) motiv(er) 90 grader med klokka.
Tallet over rotasjonstasten viser gjeldende rotasjonsvinkel i
grader. Trykk i tallfeltet for å angi en egendefinert verdi. Hvis
verdien er ugyldig, endres fargen på tallene.
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Tilpass
Med berøringsfunksjonen for skalering kan du øke eller
redusere størrelsen på valgt(e) motiv(er) med opptil +/20 % uten å endre antall sting.
Merk: Bruk Resize-funksjonen for å endre størrelsen med mer enn 20
%.
Tilpass valgt(e) motiv(er) ved å trykke på ett av
tilpassingshåndtakene i hjørnene i motivvalgrammen, og dra
fingeren over skjermen. Berøringsfunksjonen for skalering
aktiveres automatisk. Når du skalerer et motiv, aktiveres
100 %-tasten. Trykk på tasten for å skalere motivet til den
opprinnelige størrelsen.
Trykk i tallfeltet for å angi en egendefinert verdi. Hvis
verdien er ugyldig, endres fargen på tallene.
Bruk piltastene på hjulet til å justere størrelsen for valgt(e)
motiv(er). Tallene over skaleringstasten viser gjeldende
bredde og høyde i millimeter/tommer.
Proporsjonene er låst. Dette er en standardinnstilling. Dette
er markert med en låst hengelås i midten av kontrollhjulet.
Trykk på hengelåsen midt i kontrollhjulet for å låse opp og
aktivere individuell tilpassing av bredde og høyde.
Merk: I Design Shaping- og lag applikasjon-funksjonen gjelder tallene
over berøringsfunksjonen for skalering for linjen i formen og ikke til
formen / det applikerte motivet.

Panorer
Trykk og flytt hvor som helst i broderområdet (men ikke på
et merket motiv) for å panorere over broderområdet i zoomvisning. Hvis du trykker på og flytteret merket motiv,
aktiveres plasseringsfunksjonen og du flytter motivet i stedet
for å panorere over broderområdet.
Trykk og hold inne for å låse panorering og forhindre at
plassering aktiveres ved et uhell. En hengelås og et
forstørrelsesglass under knappen angir at funksjonen er låst.
Nå kan du kun panorere og zoome. Velg hvilken som helst
av berøringsfunksjonene for å låse opp.
Du kan også bruke kontrollhjulet til å justere visningen av
broderiområdet.

Zoom
Zoom inn ved å trykke med to fingre samtidig på skjermen,
og så kan du øke avstanden mellom fingrene uten å løfte dem
for å strekke. Zoom ut ved å trykke med to fingre samtidig
på skjermen, og redusere avstanden mellom fingrene uten å
løfte dem for å klype.
Hvis du zoomer på et merket motiv, aktiveres
plasseringsfunksjonen og du flytter motivet i stedet for å
zoome. Trykk og hold inne for å låse panorering og forhindre
at plassering aktiveres ved et uhell. En hengelås under tasten
indikerer at funksjonen er låst. Nå kan du kun panorere og
zoome. Velg tasten igjen for å låse opp.
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Du kan også bruke glidebryteren for zoom for å zoome inn
og ut i broderfeltet. Skyv glidebryteren mot høyre for å
zoome inn og mot venstre for å zoome ut. Til høyre for
glidebryteren ser du hvor mye du har zoomet inn eller ut.

Zoomalternativer
Trykk på zoomalternativer-tasten for å åpne en dialogboks
hvor du kan velge mellom å zoome til alle eller zoome til
ramme. Zoom til alle viser hele motivet i
broderkombinasjonen. Zoom til ramme justerer
broderområdet slik at det passer til valgt ramme.

1.

Zoom til alle

2.

Zoom til ramme

1.

Angre

2.

Gjenta

Angre/gjenta
Trykk på pilen som peker mot venstre for å angre den siste
motivjusteringen. Trykk gjentatte ganger for å gå bakover
gjennom justeringene.
Trykk på pilen som peker mot høyre for å gjenta den siste
motivjusteringen. Trykk gjentatte ganger for å gå forover
gjennom justeringene. Gjenta aktiveres kun når du har
trykket på angre-tasten.
Merk: Ikke alle justeringer kan angres. Tastene nedtones hvis det ikke
er mulig å angre/gjenta.

Broderrekkefølge for motiv
Når du arbeider med en motivkombinasjon som består av
flere motiver, kan det være nyttig å vite hvilken rekkefølge de
broderes i. Velg et motiv for å se hvilket brodernummer det
er. 3(4) betyr for eksempel at det valgte motivet er det tredje
av fire motiver som skal broderes.

Totalt antall sting i
motivkombinasjonen
Du kan se totalt antall sting i motivkombinasjonen ved siden
av blomsten i broderiredigering.
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Lagre motiv
Trykk på lagre-tasten for å lagre filen. Du kan velge å lagre
filen i mySewnet™ Cloud-mappen eller på en USB-enhet.
Motiver, sømmer, programmer og/eller skrifttyper som er
lagret tidligere, vises. Gi filen et navn, og trykk på OK for å
bekrefte.

Lagre-tasten i broderiredigering

Dersom du vil lagre i en mappe, trykk og hold inne på
mappen for å åpne den, gi et navn til filen og trykk på OK
for å lagre. Lag en ny mappe ved å trykke på lag ny mappetasten. Gi et navn til mappen og trykk OK. Trykk og hold
inne på mappen for å åpne den og lagre i den nye mappen.
Trykk på tasten for liste- og miniatyrbildevisning for å veksle
mellom å vise filene i en liste eller som miniatyrbilder.
Hvis du vil avbryte lagringsprosessen, trykker du på Avbryt
for å lukke dialogboksvinduet. Dialogboksen for lagring
lukkes, og du går tilbake til brodermodus.
Les mer om hvordan du ordner lagrede filer i File Manager.

1.

Lagre i mySewnet™ Cloudmappen

5.

Lagre på en USB-enhet

2.

Valgområde

6.

Veksle mellom liste- og
miniatyrvisning

3.

Filnavn

7.

Lag ny mappe

4.

Avbryt

8.

OK

Smart Save
Hvis du vil slutte å sy og lagre de gjeldende motivene og
innstillingene, trykker du på Smart Save-tasten. En
dialogboks indikerer at en Smart Save er utført, og du kan nå
slå av maskinen.
Smart Save husker og lagrer sømmen, broderiet og
innstillingene som de var da Smart Save sist ble utført. Dette
gjør det mulig å slå av maskinen og fortsette å sy senere. Last
inn Smart Save ved å trykke på last Smart Save-tasten i
startskjermbildet.
Smart Save-objektet lagres til du trykker på Smart Save-tasten
igjen og erstatter det.

Startskjermbilde-tast

Last Smart Save-tast
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Send Design
Send utvalgte brodermotiver direkte til andre mySewnet™aktiverte enheter. Velg en av de tilgjengelige enhetene ved å
trykke på den. Dialogboksen lukkes, og valgt(e) motiv(er)
sendes.
Merk: Du kan bare sende motiver til enheter som er koblet til den
samme mySewnet™ Cloud-kontoen.

GO
Trykk på GO for å gå videre til utsying av broderi. Et vindu
med Velkommen til utsying av broderi vises. I dette vinduet
får du en oversikt over de nåværende innstillingene for
brodering før du fortsetter. Se gjennom innstillingene før du
fortsetter.

Redigere et eksisterende motiv eller
tekst
Når du har opprettet et motiv, for eksempel en form,
applikasjon eller tekst, er rediger motiv-tasten aktivert. Hvis
du vil redigere motivet du har opprettet, velger du motivet og
trykker rediger motiv-tasten. Ulike vinduer åpnes, avhengig
av hvilken type motiv du har valgt. Hvis du for eksempel
velger et formet motiv, åpnes Design Shaping-vinduet hvor
det valgte motivet er lastet for redigering.
Tips: Redigeringsfunksjonen finner du også i den smarte verktøykassen,
hvis den er tilgjengelig.

Rediger knapphull
Velg et knapphull og trykk på redigeringstasten for å endre
stingbredde, knappestørrelse og stingtetthet. Trykk på det
ekstra bryterfeltet for å bytte til kontrollene for stingtetthet.
Trykk OK for å bekrefte endringene.

1.
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Stingbredde

2.

Knappestørrelse/
stingtetthet

Redigere trådfarge
Trykk på tasten for redigering av trådfarge for å vise en liste
over trådfarger i valgt(e) motiv(er).

1.

Bytte trådfarge

2.

Velg alle

3.

Multi-valg

4.

Velge like

5.

Endre trådfarge
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Bytte trådfarge
Du kan redigere fargene i motivet. Trykk på den
fargeblokken du vil endre i listen. Trykk på bytt trådfargetasten for å velge en ny trådfarge.
Trykk på fargehjulet for å velge den nye fargen, eller trykk på
gråtonefeltet. Når du velger en farge fra fargehjulet, åpnes et
fargelyshet-felt hvor du kan angi lysheten for den gjeldende
fargen.
Tidligere valgte farger vises. Du kan velge en av fargene som
er brukt tidligere, ved å trykke på fargen.

Endre mer enn én fargeblokk
Du kan endre trådfarge for mer enn én fargeblokk om
gangen ved å trykke på multi-valg-tasten, og deretter trykke
på fargeblokkene du vil endre.
Trykk på velg alle-tasten for å endre alle fargeblokkene
samtidig. Multi-valg-tasten velges automatisk.
Trykk på velg like-tasten for å endre alle like fargeblokker
samtidig. Trykk på fargeblokken du vil endre, og trykk
deretter på velg like-tasten for å velge alle like fargeblokker i
listen. Multi-valg-tasten velges automatisk. Hvis to eller flere
ulike fargeblokker er valgt, vil “velg like” velge alle like
fargeblokker av de valgte fargene.

Visning av valgte og ikke-valgte fargeblokker på skjermen
De valgte fargeblokkene vises i den fargen de har på
skjermen. Fargeblokker som ikke er valgt, nedtones i
broderområdet på skjermen. Dette gjør det enkelt å se hvilke
fargeblokker som kommer til å endres i motivet.
Trykk på den valgte fargeblokken for å velge den vekk og
vise alle fargeblokkene i broderområdet igjen.
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Dialogboks for endring av trådfarge

Programmere broderitekst
Hvis du vil opprette et tekstmotiv, trykker du på
skriftmenyen og velger en broderiskrifttype. Skriv inn teksten
og trykk OK når du er ferdig, for å laste den inn i
broderområdet.
Når du velger en broderiskrifttype, åpnes vinduet for
programmering av broderitekst automatisk. Hvis du vil
justere en eksisterende tekst i broderiredigering, velger du
tekstmotivet og trykker på rediger motivet-tasten. Du kan
også nå redigeringsfunksjonen via den smarte verktøykassen.
Merk: Hvis en sømskrifttype er valgt, åpnes program i stedet når du
trykker på redigeringstasten.

Lage en tekst
Skriv inn teksten. Teksten vises i broderområdet og i
tekstområdet over tastaturet.
Du kan endre skrifttypen og størrelsen på hele teksten ved å
trykke på en annen broderiskrifttype på skriftmenyen.
Skrifttypen i den skrevne teksten endres til den nye
skrifttypen og/eller skriftstørrelsen i broderfeltet.

Legge til en bokstav
Bruk pilene til å flytte markøren dit hvor du vil legge til en
bokstav i teksten. Trykk på bokstaven, så legges den til der
hvor markøren befinner seg. Du kan også flytte markøren
ved å trykke med fingeren i tekstfeltet.

Slette en bokstav
Når du skal slette en bokstav, plasserer du markøren etter
bokstaven. Trykk på slettetasten. Trykk og hold inne
slettetasten dersom du vil slette hele teksten. Bokstavene
slettes én etter én, med økende hastighet.

1.

Tekstområde

2.

Velge mellomrom

3.
4.
5.

6.

OK, gå tilbake til
broderiredigering

Velge tekstform

7.

Fast vinkel for tekst

Skriftmeny

8.

Slette

Informasjon om valgt
skrifttype

9.

Markørpiler

Tekstforming
Du kan forme den skrevne teksten med ulike
formingsfunksjoner.
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Velg tekstform
Trykk på velg tekstform-tasten for å åpne en liste over ulike
linjetyper. Trykk på en linje, så følger teksten din denne linjen
på skjermen. Den lille svarte pilen angir hvilken retning
teksten vil følge når du legger til bokstaver på linjen.
Endre størrelsen på formen ved å trykke på ett av
tilpassingshåndtakene i hjørnene i motivvalgrammen, og dra
fingeren over skjermen.

Velg mellomrom
Trykk på velg mellomrom-tasten for å åpne en liste over
alternativer for å velge mellomrom mellom teksten langs
linjen: lik avstand, venstrejustert, midtstilt eller høyrejustert.
Lik avstand sprer teksten jevnt langs linjen, med lik avstand
mellom alle bokstavene. Hvis du velger venstrejustering,
lastes teksten inn fra venstre. Midtstilt-alternativet sentrerer
teksten på linjen. Hvis du velger høyrejustering, lastes teksten
inn fra høyre. Du kan bruke glidebryteren til å øke eller
redusere avstanden mellom hver bokstav, med mindre du har
valgt lik avstand.

Fast vinkel for tekst
Trykk på tasten for fast bokstavvinkel for å justere alle
bokstavene i en fast, loddrett rotasjon på linjen. Velg bort
alternativet for å vinkle bokstavene i forhold til linjen i
formen.
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Design Shaping
Design Shaping er en unik mulighet til å bruke sin kreativitet.
Bruk vakre sømprogrammer eller broderimotiver til å lage en
av flere figurer.
Tips: Bruk JoyOS ADVISOR™-funksjonen til å finne prosjekter
for Design Shaping-instruksjoner.

Design Shaping-tast

Design Shaping – øvelse
1. Trykk på Design Shaping-tasten for å begynne på en ny
form.
2. Trykk på Shape-menyen, og velg en av formene i listen.
En linje vises på skjermen. Den lille svarte pilen i Shapemenyen angir hvilken retning motivene vil følge når du
legger dem til på linjen.
3. Legg til motiver eller sømmer i formen, fra motivmenyen,
sømmenyen eller fra File Manager. Trykk og hold på et
motiv eller en søm i noen sekunder for å laste det, og dra
det deretter til linjen i formen uten å løfte fingeren. Løft
fingeren igjen for å plassere motivet eller sømmen på
linjen.
4. Endre størrelsen på formen ved å trykke på ett av
tilpassingshåndtakene i hjørnene i motivvalgrammen, og
dra fingeren over skjermen. Berøringsfunksjonen for
skalering velges automatisk. Trykk på og roter
rotasjonshåndtaket på flerberøringsskjermen for å rotere
formen. Berøringsfunksjonen for rotering velges
automatisk.

1.

Rotasjonshåndtak

9.

2.

Skaleringshåndtak

10. mySewnet™-biblioteket

3.

Linje i form

11. Motivmeny

4.

Velge linjeplassering

12. Sømmeny

5.

Velge mellomrom

13. Shape-meny

6.

Slett siste/slett alt

14. Velge sideplassering

7.

Angi antall motiver

15. Fast vinkel for motiv

8.

Gjenta kombinasjon/kopier
siste motiv
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Gjenta kombinasjon / kopier siste motiv
5. Legg til flere motiver på formen på to ulike måter ved
hjelp av funksjonen gjenta kombinasjon / kopier siste
motiv. Når glidebryteren er skjøvet til høyre, trykker du
på tasten + for å legge til motiver i formen, i samme
rekkefølge som de som allerede er lastet inn. Når
glidebryteren er skjøvet mot venstre, trykker du på du
+-tasten for å kopiere motivet som ble lagt til sist i
formen. Trykk i tallområdet over tastene for + og - for å
åpne et tastatur og angi antall motiver.

Gjenta kombinasjon

6. Trykk på OK i Design Shaping-vinduet for å laste det
formede motivet til vinduet for broderiredigering.

Kopier siste motiv

Redigere en eksisterende form
7. Hvis du ønsker å gjøre endringer i en form du allerede
har opprettet, i broderiredigering, velger du det formede
motivet og trykker på redigeringstasten i
broderiredigering. Nå åpnes Design Shaping-vinduet på
nytt.
Tips: Du kan også nå redigeringsfunksjonen ved å åpne den smarte
verktøykassen. Trykk og hold inne på det formede motivet for å
åpne den smarte verktøykassen.

Velg mellomrom
Trykk på velg mellomrom-tasten for å åpne en liste over
alternativer for å velge mellomrom mellom motivene langs
linjen: lik avstand, venstrejustert, midtstilt eller høyrejustert.
Lik avstand velges som standard og sprer motivene jevnt
langs linjen, med lik avstand mellom alle motivene. Hvis du
velger venstrejustering, lastes motivene inn fra venstre.
Midtstilt-alternativet sentrerer motivene på linjen. Hvis du
velger høyrejustering, lastes motivene inn fra høyre. Du kan
bruke glidebryteren til å øke eller redusere avstanden mellom
hvert motiv, med mindre du har valgt lik avstand.
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Velg linjeplassering
Trykk på velg linjeplassering-tasten for å åpne en liste over
alternativer for vannrett plassering av motivene, i forhold til
linjen i formen: over, midtstilt eller under.

Velg sideplassering
Trykk på tasten for valg av sideplassering for å åpne en liste
over alternativer for hvordan motivene skal roteres på linjen:
ingen rotasjon, roter 90 grader med klokken, roter 180 grader
eller roter 90 grader mot klokken.

Fast vinkel for motiv
Trykk på alternativet for valg av motivvinkel for å justere alle
motivene i en fast, loddrett rotasjon på linjen. Velg bort
alternativet for å beholde gjeldende vinkel langs linjen i
formen.

Angi antall motiver
Dersom du vil angi det totale antallet motiver du vil ha i
formen, trykker du i nummerfeltet over tastene for + og - for
å åpne et tastatur. Skriv inn ønsket antall motiver, og trykk på
OK for å lukke.
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Lag applikasjon
Lag en dekorativ applikasjon ved hjelp av lag applikasjonfunksjonen. Trykk på lag applikasjon-tasten i
broderiredigering for å begynne på et nytt applikasjonsmotiv.
Tips: Vi anbefaler at du bruker JoyOS ADVISOR™-funksjonen
for å få instruksjoner om hvordan du lager en applikasjon.

Lag applikasjon-tast

Når du lager applikasjonsmotivet, kan du velge mellom tre
ulike pyntesømmer med to ulike bredder for å kaste over
kanten på applikasjonen:
• Plattsøm (smal eller bred) – En smal eller bred plattsøm
legges rundt den applikerte formen.
• Fjærsøm (smal eller bred) – En smal eller bred fjærsøm
legges rundt den applikerte formen.
• Knutesøm (smal eller bred) – En smal eller bred
knutesøm legges rundt den applikerte formen.
Pyntesømmene dekker trevlekantene på applikasjonen.

Lag applikasjon (øvelse)
1. Trykk på lag applikasjon-tasten i broderiredigering for å
begynne på en ny applikasjon. I Shape-menyen til høyre
kan du velge mellom ulike former, bokstaver og tall når
du skal lage motivet. Trykk på en form for å laste den.
2. Trykk på en av pyntesømmene for å laste den inn på
linjen.
3. Endre størrelsen på applikasjonsmotivet ved å trykke på
et av skaleringshåndtakene i hjørnene i motivvalgrammen,
og dra fingeren over skjermen. Berøringsfunksjonen for
skalering velges automatisk. Trykk på rotasjonshåndtaket
på skjermen for å rotere formen. Berøringsfunksjonen
for rotering velges automatisk.
4. Trykk OK for å bekrefte motivapplikasjonen og laste den
inn i vinduet for broderiredigering. Trykk på GO for å gå
til sying av broderi.

Utsying av broderi
5. Den første fargeblokken syr et omriss med en rettsøm på
basisstoffet for å vise hvor applikasjonen vil bli sydd.

1.

Rotasjonshåndtak

7.

Fjærsøm (bred)

2.

Skaleringshåndtak

8.

Knutesøm (bred)

3.

Knutesøm (smal)

9.

4.

Fjærsøm (smal)

OK, gå tilbake til
broderiredigering

5.

Plattsøm (smal)

6.

Plattsøm (bred)

6. Legg applikasjonsstoffet over omrisset på basisstoffet.
Pass på at applikasjonsstoffet dekker omrisset.
7. Den andre fargeblokken syr en rettsøm til for å feste det
applikerte stoffet til basisstoffet.
8. Klipp bort overflødig applikert stoff så nært sømlinjen
som mulig.
9. Sømmene i den tredje fargeblokken dekker trevlekantene
på applikasjonen.
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10. Shape-meny

Resize
Med resize kan du gjøre broderimotiver opptil fem ganger
mindre eller åtte ganger større enn originalmotivet. Maskinen
omregner antall sting i motivet slik at den opprinnelige
stingtettheten beholdes. Trykk på resize-tasten for å åpne
resize-vinduet.
Merk: Bruk skaleringsfunksjonen dersom du vil endre størrelsen med
mer enn 20 %. Skaleringsfunksjonen endrer ikke antall sting.

Resize-justeringer
Endre størrelsen på motivet ved å trykke på ett av resizehåndtakene i hjørnene i motivvalgrammen, og dra fingeren
over skjermen. Berøringsfunksjonen Resize velges automatisk.
Når du endrer størrelsen, justeres alltid høyden og bredden
på motivet i forhold til dette. Tallene over resize-tasten viser
gjeldende bredde og høyde i millimeter/tommer. Finjuster
med pilkontrollene.
Når du endrer størrelsen på et motiv, aktiveres 100 %-tasten.
Trykk på tasten for å gå tilbake til den opprinnelige størrelsen.
Trykk og hold inne resize-tasten for å låse den, og forhindre
at andre berøringsfunksjoner aktiveres ved en feiltakelse. En
hengelås under tasten indikerer at funksjonen er låst. Velg
hvilken som helst av berøringsfunksjonene for å låse opp.
Juster motivets plassering i rammen ved hjelp av flytt og/eller
roter.

1.

Resize-håndtak

2.

Beholde fylltype

3.

Gå tilbake til opprinnelig
størrelse

4.

Resize

Behold fylltype
Alle fyllområder i brodermotiv lages på en spesiell måte for å
oppnå best mulig resultat. Når du gjør et motiv større eller
mindre, vil stingene i fyllområdet påvirkes. Behold fylltypefunksjonen er valgt som standard. På denne måten beholder
du fylltypene slik de ble opprettet opprinnelig.
I de fleste tilfeller gir det best resultat å beholde fylltypen.
Dersom motivet blir forvridd, kan du prøve å endre størrelse
uten å beholde fylltypen. Last inn det opprinnelige motivet
på nytt, velg bort behold fylltype-funksjonen og endre
størrelse på motivet på nytt.
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Begynn å endre størrelse
Trykk OK når du er fornøyd med motivets størrelse og
plassering. Vinduet for å endre størrelse lukkes, og det
justerte motivet lastes inn i vinduet for broderiredigering.
Trykk på Avbryt for å gå tilbake til broderiredigering uten å
endre størrelse.
Merk: Du kan ikke endre størrelsen på sømmer og sømprogrammer.

Viktig informasjon om Resize
Siden motiver er digitalisert for en spesifikk motivstørrelse, er det viktig å tenke på følgende informasjon. Broder alltid det
justerte motivet på en prøvelapp før du broderer på prosjektet.
• Størrelsen endres alltid proporsjonalt. Dersom du endrer størrelsen med 30 %, blir det 30 % mindre i både bredde og
lengde. Dersom motivet har mange detaljer, kan noen av disse tapes eller bli forvrengt. De kan også bli veldig tette.
Enkelte motiver bør ikke reduseres med mer enn 25 %. Dette gjelder særlig motiver med mange detaljer.
• Motivene kan justeres til en størrelse som er større enn den valgte rammen. Når du har justert motivet, må du kontrollere
at det passer i rammen eller velge en større ramme, slik at maskinen kan brodere det.
• Dersom du gjør et motiv for stort, kan det være at du opplever uregelmessigheter i sømmene. Trykk på 100 %-tasten for å
gå tilbake til originalstørrelsen, og reduser størrelsen for å oppnå et bedre resultat. Bruk broderiprogramvaren for PC for å
endre størrelsen på store og komplekse motiver. Dette kan du få kjøpt hos din nærmeste autoriserte forhandler.
• Begynn alltid med originalmotivet når du skal endre størrelse. Dette er for å sikre best mulig kvalitet på sømmen. Dersom
du lagrer et motiv som har endret størrelse, og så endrer størrelsen igjen, kan dette føre til uregelmessigheter i sømmen.
• Det spiller ingen rolle i hvilken rekkefølge du velger funksjonene for å justere størrelse, plassering og rotasjon. Når du
trykker OK, endres alltid størrelsen først, og deretter gjør maskinen de andre justeringene.
• Hvis du skal endre motivstørrelsen med mindre enn 20 %, anbefales det at du tilpasser i stedet for å endre størrelse.
Tilpassing anbefales også for motiver som digitaliseres med enkelt- eller trippelsøm, for eksempel korsstingsbroderier. I
dette tilfellet bør du ikke legge sømmer til i et design, men kun justere størrelsen slik at hver søm blir større eller mindre.
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Dialogboksmeldinger for
broderiredigering
Maksimalt antall sting er overskredet
Motivkombinasjonen du prøver å lage, inneholder for mange
sting. Motivkombinasjonen kan inneholde ca. 500,000 sting.
Broderkombinasjonen er for kompleks
Denne dialogboksmeldingen vises av eksempelvis én av
følgende årsaker:
• Motivkombinasjonen inneholder for mange fargeblokker.
• Det er for mange motiver i kombinasjonen.
• Ett eller flere motiver er blitt gruppert og omgruppert for
mange ganger.

8 Brodering

123

9 Utsying av broderi

Utsying av broderi – oversikt
Når du skal brodere motivet, åpner du utsying av broderi ved
å trykke på GO-tasten i broderiredigering. Før du åpner
utsying av broderi, vil du se et velkomstvindu for utsying av
broderi med gjeldende innstillinger. Se gjennom innstillingene,
gjør nødvendige endringer, og trykk deretter på fortsett-tasten
for å åpne utsying av broderi. Broderenheten må være

tilkoblet for at du skal kunne åpne utsying av broderi. Når du
har åpnet utsying av broderi, må du feste riktig ramme.
Merk: Bildene kan se annerledes ut enn på skjermen eller maskinen,
avhengig av hvilken maskinmodell og hvilke fargeinnstillinger du har.
All funksjonalitet er kontrollert og stemmer overens med denne modellen.

1.

Broderområde

10. Design Positioning

19. Fargeblokksortering

2.

Glidebryter for zoom

11. JoyOS ADVISOR™-prosjektvisning

20. Slå sammen fargeblokker

3.

Zoomalternativer

12. Bruksanvisning

21. Ensfarget

4.

Valgt ramme

13. Gå tilbake til broderiredigering

22. Fargeblokkliste

5.

Alternativer for rammeplassering

14. Gå trinnvis sting for sting / Gå til sting

6.

Hjørnesjekk

15. Skjul/vis fargeblokkliste

23. Gjenstående broderingstid etter
fargeblokk

7.

Trådfordeling/trådspenning

16. Fargeblokk

24. Valgt broderfottype

8.

Trådfargespoler

17. Tråklealternativer

25. Antall sting totalt i broderkombinasjon

18. Uthev gjeldende fargeblokk

26. Antall sting i gjeldende fargeblokk

9.

Smart Save
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Velkommen til utsying av broderi
Før modus for utsying av broderi åpnes, vises vinduet
"velkommen til utsying av broderi". I dette vinduet ser du en
oversikt over gjeldende innstillinger for brodering. Gå
gjennom gjeldende innstillinger for broderi for å kontrollere
at innstillingene er slik du ønsker.
Trykk på fortsett-tasten for å gå videre til utsying av broderi.
Trykk på returtasten for å gå tilbake til broderiredigering.

Festet stingplate
Stingplaten for rettsøm anbefales vanligvis for å oppnå best
mulig resultat når du broderer. DESIGNER RUBY™ 90maskinen registrerer hvilken stingplate som er satt på.
Dersom stingplaten som vises, ikke er den du ønsker å bruke,
setter du på den foretrukne stingplaten. Les om hvordan du
bytter til stingplaten for rettsøm.
Valgt ramme
Rammen du har valgt i broderiredigering vises. Hvis du vil
bytte ramme, trykker du på returtasten for å gå tilbake til
broderiredigering. Der kan du bytte ramme i rammeutvalget.
Når du fester en ramme på maskinen, registrerer den hvilken
ramme som er festet for å bekrefte at denne rammen er den
som er valgt i broderiredigering.
Fargealternativer
Forhåndsinnstill ett av disse tre fargevalgene for broderiet
ditt: fargeblokksortering, slå sammen fargeblokker eller
ensfarget. Du kan også angi disse alternativene i utsying av
broderi. Les mer om fargeblokksortering, slå sammen
fargeblokker eller ensfarget.
Merk: Du kan angi både fargeblokksortering og slå sammen
fargeblokker, om du ønsker det.

Tråklealternativer
Velg tråkling for å legge til en tråklesøm som fester stoffet til
stabiliseringen. Du kan velge enten å tråkle rundt motivet
eller å tråkle rundt rammen eller begge deler. Tråkling kan
også aktiveres i utsying av broderi. Les mer om
tråklealternativer.
Valgt type fot
Velg hvilken type broderfot du vil bruke til broderiet.
Trykkfot Q og deLuxe™ Stitch System anbefales for å oppnå
best mulig broderresultater. Typen trykkfot du har valgt i de
midlertidige innstillingene for broderi vises i dette vinduet.
Du kan endre type trykkfot i vinduet. Da endres
broderfottypen som ble valgt i de midlertidige broderi
innstillingene.
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deLuxe™ Stitch System
Avhengig av hvilken broderfot som er valgt i midlertidige
innstillinger for broderi blir deLuxe™ Stitch System aktivert/
deaktivert. Det anbefales å bruke deLuxe™ Stitch System og
trykkfot Q ved brodering, for å oppnå best mulig resultat.
Les mer om deLuxe™ Stitch System.
Alternativer for trådkniv
Alle innstillinger for trådkniven som er gjort i midlertidige
innstillinger for broderi, vises i vinduet. Du kan også endre
alternativene for trådkniven i dette vinduet.
Vendbar ramme – sidesortering
Dette alternativet er bare synlig dersom DESIGNER™
Majestic Hoop 360 x 350 er valgt i rammeutvalg-listen i
broderiredigering. Dersom du vil brodere alle motivene på
den ene siden av DESIGNER™ Majestic Hoop før du
vender rammen, velger du sidesortering-alternativet før du
trykker på fortsett-tasten.

Fargeblokkliste
Alle fargene i motivene som er lastet inn, vises i den
rekkefølgen de skal broderes. Hver enkelt farge på listen viser
motivnummer og rekkefølge for fargeblokkene.
Trådprodusent, trådtykkelse og fargenummer vises også.
Størrelsen på hver enkelt fargeblokk gir en indikasjon på
hvor mange sting fargeblokken inneholder.
Sveip nedover for å bla gjennom fargeblokklisten og se alle
fargeblokkene. Den samme informasjonen vises for den
aktive fargeblokken i trådfargespoler på skjermen. Hvis du vil
gå til en annen fargeblokk, trykker du på fargeblokken i
fargeblokklisten eller sveiper med fingeren over
trådfargespolen for å aktivere neste eller forrige fargeblokk i
fargeblokklisten.
Eksempel: 1:2 RaRa 40 2254 betyr at den andre
trådfargeblokken i det første motivet som skal broderes, er
Robinson-Anton Rayon 40, trådnummer 2254.
Du kan skjule fargeblokklisten ved å trykke på skjul/vistasten eller trykke på menyknappen for fargeblokker.

Zoom
Zoom inn ved å trykke med to fingre samtidig på skjermen,
og så kan du øke avstanden mellom fingrene uten å løfte dem
for å strekke. Zoom ut ved å trykke med to fingre samtidig
på skjermen, og redusere avstanden mellom fingrene uten å
løfte dem for å klype.
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Du kan også bruke glidebryteren for zoom for å zoome inn
og ut i broderfeltet. Skyv glidebryteren mot høyre for å
zoome inn og mot venstre for å zoome ut. Til høyre for
glidebryteren ser du hvor mye du har zoomet inn eller ut.

Zoomalternativer
Trykk på zoomalternativer-tasten for å velge mellom å zoome
til alle eller zoome til ramme. Zoom til alle viser hele motivet
i broderkombinasjonen. Zoom til ramme zoomer slik at du
ser hele rammen på skjermen.

1.

Zoom til alle

2.

Zoom til ramme

Hjørnesjekk
Bruk hjørnesjekk til å spore de fire hjørnene i motivet, for å
se hvor motivet broderes på stoffet.
Hver gang du trykker på hjørnesjekk-tasten, flyttes rammen
til følgende posisjoner og i følgende sekvens: øvre venstre,
øvre høyre, nedre høyre, nedre venstre, og deretter tilbake til
gjeldende posisjon.

Alternativer for rammeplassering
Bruk alternativene for rammeplassering til å flytte
broderarmen til ulike posisjoner.

Gjeldende posisjon
Trykk på gjeldende posisjon når du vil gå tilbake til gjeldende
posisjon og fortsette å brodere etter at du har endret
rammeplasseringen. Du kan også trykke på start/stopptasten én gang for å gå tilbake til gjeldende posisjon og
begynne å brodere.

Parkeringsposisjon
Bruk parkeringsposisjon når du vil flytte broderarmen slik at
den ikke er i veien, eller når du vil pakke broderenheten i
bærevesken.
Merk: Broderenheten er vanligvis i parkeringsposisjon når du arbeider i
broderiredigering eller i symodus.

Trådkutt-/klippeposisjon
Trådkutt-/klippeposisjon flytter rammen mot deg slik at det
blir lettere å kutte trådene og å klippe til stoffet for
spesialteknikker.
Tips: Du kan også bruke nålstopp oppe/nede-tasten på maskinen som
en snarvei for å flytte rammen til trådkutt-/klippeposisjon.
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Flytte til midten / fjerne rammeplassering
Trykk på flytt til midten / fjern rammeplassering-funksjonen
når du må ta av rammen, for eksempel når du skal skifte
spole. Dette viser også senterposisjonen til rammen.
Tips: Du kan også bruke Stitch re-Start-knappen på maskinen som en
snarvei for å flytte rammen til senter-/fjern ramme-plassering.
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Design Positioning
Bruk Design Positioning-funksjonen til å plassere et motiv
nøyaktig der du vil ha det på stoffet, uten å flytte rammen.
Funksjonen kan også være nyttig når du vil brodere et motiv
slik at det havner nøyaktig på et bestemt punkt i syprosjektet
eller ved siden av et motiv som du har brodert tidligere.
Tips: Bruk JoyOS ADVISOR™-funksjonen til å finne
instruksjoner for plassering av motiver og hvordan du bruker Design
Positioning-funksjonen.
Trykk på Design Positioning-knappen for å åpne Design
Positioning-vinduet.
Hvis du vil flytte motivet i rammen uten å velge et bestemt
låsepunkt, trykk og flytt motivet til du er fornøyd med
plasseringen. Du kan også åpne angi alternativer for
markørposisjon-funksjonen og trykke på angi
markørposisjon – senter-tasten slik at du raskt finner frem til
midten av motivet, og om nødvendig flytte motivet til midten
av rammen.
Hvis du vil plassere motivet med et låsepunkt på motivet
som samsvarer med en bestemt plassering på stoffet eller et
motiv du har sydd tidligere, går du gjennom trinn 1 og 2 i
veiviseren for Design Positioning.
Hvis du vil plassere og rotere motivet med et låsepunkt og et
matchingpunkt som samsvarer med en bestemt plassering på
stoffet eller et motiv du har sydd tidligere, går du gjennom
trinn 1-4 i veiviseren for Design Positioning.
Trykk på OK når du har fått plassert motivet der du ønsker,
eller trykk på avbryt-tasten for å lukke Design Positioningfunksjonen uten å lagre noen endringer.
Tips: Hvis du bare ønsker å flytte broderiet i rammen, åpner du Design
Positioning og flytter motivet med fingeren på skjermen eller bruker
kontrollhjulet.

Zoom inn på broderområdet for å være sikker på at du
plasserer motivet nøyaktig der du vil ha det, ved å trykke på
zoom-alternativene og benytte zoom til markør-tasten. Du
kan også bruke klyp/strekk-funksjonen eller bruke
glidebryteren for zoom til å zoome inn og ut. Til høyre for
glidebryteren ser du hvor mye du har zoomet inn eller ut.
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Design Positioning Wizard
1. Angi et låsepunkt på skjermen
Trykk på 1 for å velge et låsepunkt. Flytt den blå markøren
med fingeren til det punktet i motivet på skjermen som du vil
matche med et punkt på stoffet / i et motiv du har brodert
tidligere. Finjuster med pilene i kontrollhjulet. Hvis du vil
plassere låsepunktet i et hjørne eller midt på motivet, åpner
du angi alternativer for markørposisjon-funksjonen og bruker
angi markørposisjon-tastene. Trykk på zoomalternativertasten og bruk zoom til markør-funksjonen for å maksimere
zoomen og panorer i broderområdet for å finne markørens
nøyaktige plassering.

2. Flytte låsepunktet på stoffet
Trykk på 2. Den blå markøren låses til motivet. Fargen
endres fra blå til rød med en ring rundt midten av låsepunktet.
Trykk og dra fingere over skjermen for å plassere motivet
nøyaktig der hvor du vil ha det, slik at det passer på stoffet
eller i forhold til et motiv du har brodert tidligere. Bruk
pilene i kontrollhjulet til å finjustere. Hold øye med rammen
til nålen er plassert nøyaktig der du vil ha den på stoffet eller i
motivet du har brodert tidligere. Låsepunktet på stoffet viser
nålens plassering i motivet.
Merk: Hvis du er fornøyd med plasseringen av motivet, trykker du på
OK for lukke Design Positioning. Hvis du også må justere retningen på
motivet, fortsetter du til trinn 3.

3. Angi matchingpunkt på skjermen
Trykk på nummer 3 for å velge et annet matchingpunkt i
motivet og matche en annen plassering på stoffet eller i
motivet du har brodert tidligere.
Trykk og flytt den blå markøren på skjermen dit du vil at
matchingpunktet skal være i motivet. Finjuster med pilene i
kontrollhjulet. Bruk zoom til markør-tasten for å maksimere
zoomen og panorer i broderområdet for å finne markørens
nøyaktige plassering.
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4. Rotere motivet på stoffet
Trykk på 4. Roteringsfunksjonen velges automatisk. Trykk og
flytt ved å dra fingeren over skjermen, eller bruk pilene i
kontrollhjulet til å rotere motivet til nålen er plassert nøyaktig
der du vil ha den på stoffet eller i motivet du har brodert
tidligere. Trykk på OK for å lukke Design Positioning.

Zoom til markør
Trykk på tasten for zoomealternativer for å finne zoom til
markør. Når du bruker zoom til markør, maksimeres zoomen
og broderområdet panoreres, slik at markøren plasseres midt
på skjermen.

Angi markørposisjon
Åpne angi alternativer for markørposisjon-funksjonen. Flytt
markørposisjonen til et av de valgte hjørnene eller til midten
av motivet. Angi markørposisjon-funksjonen kan brukes til å
spore motivfeltet ved å trykke på hver av de fire
hjørnetastene. Finn midten av motivet ved å trykke på angi
markørposisjon – senter-tasten.
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deLuxe™ Stitch System
Kontrollen som vises i utsying av broderi endrer utseende
avhengig av om deLuxe™ Stitch System er aktivert eller ikke i
de midlertidige innstillingene for broderi. Bruk kontrollene til
å justere balansen mellom over- og undertråden, for
eksempel når du broderer med spesialtråd. Les mer om
deLuxe™ Stitch System i midlertidige innstillinger for broderi.

Trådfordeling

Trådspenning

Smart Save
Trykk på Smart Save-tasten hvis du vil lagre arbeidet ditt,
inkludert lastet søm, lastet broderi, gjeldende sting og
innstillinger. En dialogboks indikerer at en Smart Save er
utført, og du kan nå slå av maskinen eller begynne på et nytt
JoyOS ADVISOR™-prosjekt. Smart Save husker og lagrer
alle motivene og sømjusteringene dine, sammen med
innstillingene. Dette gjør at du kan fortsette arbeidet senere.
Du kan laste inn det du sist lagret med Smart Save, ved å
trykke på last Smart Save-tasten i JoyOS Advisor™-funksjonen.
Merk: Når du trykker på Smart Save, slettes Smart Save-objektet du
lagret tidligere.
Startskjermbilde-tast

Last Smart Save-tast

Automatisk Smart Save
Når du broderer, lagrer DESIGNER RUBY™ 90-maskinen
automatisk og kontinuerlig det pågående arbeidet, inkludert
den lastede sømmen, broderiet, gjeldende sting samt
innstillingene. Hvis du opplever et strømbrudd mens du
arbeider i utsying av broderi, vises det en dialogboks på
skjermen når du starter maskinen på nytt. I dialogboksen kan
du velge å gå tilbake til utsying av broderi og hente frem
motivet som er klart til å broderes. Broderingen starter opp
igjen fra omtrent samme posisjon som der den ble avbrutt.
Tips: Før du begynner å brodere, går du tilbake noen få sting ved hjelp
av funksjonen gå videre sting for sting, for å sørge for at trådene blir
festet ordentlig.
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Trådfargespoler
Alle fargene i motivet/motivene som er lastet inn, vises i den
rekkefølgen de skal broderes i trådfargespoler. Under den
gjeldende trådfargespolen, vises det informasjon om
motivnummer og fargerekkefølge . Trådprodusent,
trådtykkelse og fargenummer vises også. Sveip mot venstre
eller høyre på trådfargespolene for å aktivere neste eller
forrige fargeblokk i fargeblokklisten.
Mens du broderer, blekner nyansen på den aktive trådspolen,
noe som angir hvor mye det er igjen å brodere av
fargeblokken .
Eksempel: 1:2 RaRa 40 2254 betyr at den andre trådfargen i
det første motivet som skal broderes, er Robinson-Anton
Rayon 40, trådnummer 2254.

Gå tilbake til broderiredigering
Trykk på returtasten for å gå tilbake til broderiredigering
hvor du kan justere motivet/motivene.

Gå trinnvis sting for sting / Gå til sting
Trykk på + for å gå forover og - for å gå bakover sting for
sting. Gå bakover noen sting, for eksempel etter at
overtråden ryker eller tar slutt, slik at tråden blir godt festet.
Trykk og hold inne for å gå raskere gjennom stingene.
Markøren på skjermen vil følge stingene i broderområdet.
Trykk på gå til sting-tasten og angi stingnummeret for å flytte
til et spesifikt sting i fargeblokken. Dersom nummeret er for
høyt, går maskinen til det siste stinget i gjeldende fargeblokk.

Antall sting i gjeldende fargeblokk
Gjeldende posisjon i nåværende fargeblokk vises ved siden av
fargeblokk-ikonet. Tallet i parentes viser totalt antall sting i
gjeldende fargeblokk.

Antall sting i broderkombinasjon
Gjeldende posisjon i broderkombinasjonen vil vises ved
siden av blomster-ikonet. Tallene i parentes viser totalt antall
sting i motivet eller kombinasjonen.

Gjenstående broderingstid etter
fargeblokk
Anslått gjenværende broderingstid for gjeldende fargeblokk
vises i timer og minutter ved siden av klokke-ikonet. Hvis
ensfarget er aktivert, vises anslått gjenværende broderingstid
for hele broderikombinasjonen.
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Fargealternativer
Bruk fargealternativene for å brodere motivet på en enklere
og raskere måte.

Fargeblokksortering
Fargeblokksortering sorterer alle fargeblokkene slik at
blokkene med samme farge kommer etter hverandre i
fargeblokklisten.
Merk: Du må sortere fargeblokkene før du begynner å brodere. Når du
har begynt å brodere, nedtones tasten for fargeblokksortering.

1.

Fargeblokksortering-tast

2.

Slå sammen fargeblokker-tast

3.

Ensfarget -tast

Slå sammen fargeblokker
Aktiver sammenslåing av fargeblokker for å fjerne
fargestoppene mellom fargeblokker med like farger.
Merk: Fargeblokklistens utseende endres ikke.

Ensfarget
Trykk på tasten for å aktivere ensfarget broderi. Alle
motivene vises i grått, og maskinen stopper ikke for å bytte
fargeblokker. Trykk på tasten en gang til for å deaktivere.
Merk: Hvis den automatiske trådkniven og automatisk kutting av
hoppesting er valgt i de midlertidige innstillingene for broderi, blir
hoppestingene likevel kuttet mellom fargeblokkene.
Tips: Du kan også trykke på STOP-funksjonen på maskinen som en
snarvei til å aktivere ensfarget-funksjonen.

136

1

1

2

3

3

5

4

2

5

4
1

1

Stop

3

Stop

5

Stop

2

Stop
Stop

Stop

4
2

Stop

1.
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Fargeblokksortering og sammenslåing av fargeblokker
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Uthev gjeldende fargeblokk
Når du trykker på denne tasten, er det bare den fargeblokken
du syr på som vises i broderområdet. Alle andre fargeblokker
nedtones.

Utheving av gjeldende fargeblokk kan være nyttig når
motivet inneholder fargeblokker i ulike nyanser av samme
farge, særlig når de ligger nær hverandre eller overlapper
hverandre.

9 Utsying av broderi

137

Tråklealternativer
Tråkling gjør at du kan feste stoffet til en stabilisering som er
festet i en ramme. Det er spesielt nyttig når stoffet du skal
brodere på, ikke kan festes i en ramme. Det gir også støtte til
elastiske stoffer.
Trykk på tasten for tråklealternativer. Tråklealternativene kan
du også angi i velkomstvinduet for utsying av broderi før du
åpner utsying av broderi.

Tast for tråklealternativer

Trykk på tråkle rundt motivet for å legge til en tråklesøm
rundt motivet, og vise området hvor motivet blir plassert på
stoffet.
Trykk på tråkle rundt rammeområdet for å legge til en
tråklesøm langs innerkanten av rammen.
Du kan velge begge tråklealternativene for å gi ekstra støtte
ved bruk av visse stofftyper og teknikker.
Merk: Når dette er aktivert, vises bare fargeblokkene som skal tråkles,
i fargeblokklisten. Når du er ferdig med å tråkle, vises fargeblokkene i
motivet i fargeblokklisten igjen.
Tips: Trykk på FIX-funksjonen på maskinen for å aktivere tråkle
rundt motivet-funksjonen.
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Dialogboks for tråklealternativer

Dialogboksmeldinger for utsying av
broderi
Broderarmen må kalibreres
Når broderenheten er koblet til, vil en dialogboksmelding be
deg om å ta av rammen og å rydde maskinområdet slik at
broderarmen kan kalibreres. Du vil også bli minnet på å feste
en egnet broderfot.
Det er svært viktig at du fjerner rammen, ellers kan rammen
eller broderenheten ta skade under kalibreringen.
Feste rammen
Dersom rammen som er festet på maskinen, ikke stemmer
overens med rammen som er valgt og vises på skjermen,
begynner ikke maskinen å brodere. Du må bytte ramme til
den som vises på skjermen eller gå tilbake til
broderiredigering og velge rammen som stemmer overens
med den som er festet på maskinen.
Rammen må settes inn ordentlig for at maskinen skal
registrere den. Skyv rammeklemmen inn på rammefestet fra
forsiden og bakover til den klikker på plass.

Lite undertråd igjen
Når det er lite undertråd igjen, vises det en
dialogboksmelding som varsler deg på forhånd om at du
snart må bytte spole. Det gjør det mulig for deg å planlegge
når du skal bytte spolen.
Det er mulig å brodere helt til tråden er oppbrukt. Dersom
du vil fortsette å brodere, trykker du på start/stopp-tasten
eller på fotregulatoren. Ikke lukk dialogboksen.
Trykk på avbryt for å bli stående i gjeldende posisjon.
Trykk på OK for å flytte rammen til senter- / fjern rammeplassering. Dialogboksen for rammeplassering åpnes. Erstatt
den tomme spolen med en full spole. Trykk på gjeldende
posisjon i dialogboksen og ta vekk overflødig overtråd. Trykk
på start-/stoppknappen for å fortsette å brodere.

Kontroller overtråden
Maskinen stopper automatisk dersom overtråden er
oppbrukt eller ryker. Træ overtråden på nytt fra begynnelsen
av, lukk dialogboksen og gå deretter tilbake noen sting ved
hjelp av funksjonen gå trinnvis sting for sting, slik at tråden
festes ordentlig. Start broderingen på nytt.
Bytte tråd
Maskinen stopper når det er på tide å bytte overtråden. Bytt
trådspole og træ i ny tråd. Det anbefalte trådfargenummeret
vises i dialogboksen.
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Klipp av tråden og fjern trådenden
Etter at du har byttet tråd, vil maskinen sy et par sting, og så
stoppe slik at du kan kutte trådenden.
Merk: Når funksjonen automatisk trådkniv og automatisk kutt
hoppesting er valgt i de midlertidige innstillingene, kuttes tråden
automatisk og det vises ingen dialogboksmelding om å kutte trådenden.
Fjern trådenden som er kuttet av.

Broderiet er ferdig
En dialogboksmelding sier nå fra at broderiet er fullført. Når
dialogboksen lukkes, finnes motivet fremdeles i utsying av
broderi, og du kan sy det sammen broderiet på nytt, inkludert
eventuelle endringer.
Automatisk Smart Save
Dersom det har oppstått et strømbrudd, vises denne
dialogboksmeldingen når du starter maskinen på nytt. Trykk
OK i dialogboksen for å gå tilbake til utsying av broderi. Da
lastes motivet inn igjen, og du kan brodere fra omtrent
samme sted som der du ble avbrutt.
Tips: Før du begynner å brodere, går du tilbake noen få sting ved hjelp
av funksjonen gå videre sting for sting, for å sørge for at trådene blir
festet ordentlig.

Bytte nål (valgfritt tilbehør)
Til hullsømmønstre og filtemønstre må du bruke spesialnåler
(valgfritt tilbehør). Til hullsømmønstre må du bruke
HUSQVARNA® VIKING® hullsømnålsett til brodering
(920268-096) og til filtemønstre må du bruke
HUSQVARNA® VIKING® broderisett for filting (920402096).
Når maskinen stopper og denne dialogboksen vises, setter du
inn den riktige nålen (valgfritt tilbehør). Trykk på OK, og
trykk på start/stopp-tasten for å fortsette.
Hullsømmønstre er merket med en hullsømnål og
filtemønstre er merket med en filtenål i DESIGNER
RUBY™ 90 Sampler Book.
Merk: Hullsømmønstre kan også sys uten bruk av hullsømnåler. Da
må du klippe ut hullsømområdet for hånd, og du skal ikke angi
fargeblokk for hullsømnål i fargeblokklisten.

Obs!
Hvis maskinen stopper og denne dialogboksen vises på
skjermen, kan du ikke fortsette å brodere. Vent litt, og trykk
på OK når knappen aktiveres. Kontroller nålstørrelsen og at
nålen ikke er skadet, og sjekk at maskinen er riktig trædd.
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Program – oversikt
Du kan kombinere sømmer og/eller bokstaver og tall for å lage sømprogrammer. Kombiner ulike pyntesømmer og
sømskrifttyper fra sømmenyene på maskinen, mySewnet™ Cloud-mappen på maskinen, eller fra en USB-enhet.
Du kan programmere sømmer som er omtrent 500 mm lange. Øverst i vinduet kan du se hvor langt sømprogrammet er. Du kan
programmere både i symodus og i brodermodus.
Tips: Dersom symodus er aktivert og sømprogrammet er klart til å sys, kan du lukke programvinduet ved å trykke på fotregulatoren eller ved å
trykke på start/stopp-knappen.
Merk: Ikke alle sømmer kan programmeres. Dersom du prøver å velge en søm som ikke kan programmeres, varsles du via en dialogboks.

1.

Sømprogramlengde

10. Speilvending sideveis

2.

Gå til forrige søm/gå til siste

11. Markør

19. OK, gå tilbake til symodus/
broderiredigering

3.

Gå til neste søm/gå til siste

12. Stingbredde/sømplassering

20. Skjul/vis valgområdet

4.

STOP-kommandoen

13. Stinglengde/stingtetthet

21. File Manager

5.

FIX-kommandoen

14. Lagre

22. Skriftmeny

6.

Trådkuttekommando

15. JoyOS ADVISOR™-prosjektvisning

23. Sømmeny

7.

Kopier

16. Bruksanvisning

24. JoyOS ADVISOR™-prosjektmeny

8.

Slett

17. Åpne tastatur

9.

Speilvending i lengden

18. Avbryt program

142

10 Programmere

Opprett nytt program
1.

Hvis du vil opprette et nytt program, trykker du på
program-tasten for å åpne programvinduet.

2.

Trykk på sømmeny- eller skriftmenyikonet for å velge
sømmen eller skrifttypen du vil bruke.

Sømmeny

3.

Skriftmeny

Sett inn sømmer fra File Manager eller fra sømmenyen.
Den aktive posisjonen vises med en markør, og
sømmen eller bokstaven utheves. Innsatte sømmer eller
bokstaver merkes og plasseres ved markøren. Du kan
kun justere den valgte sømmen eller bokstaven. Du kan
flytte markøren gjennom sømprogrammet ved å bruke
piltastene for å gå til forrige søm / gå til neste søm.
Merk: En rett linje ved spissen av pilene angir gå til siste / gå til
første søm.
Aktiv plassering utheves

Gå til forrige søm / gå til neste søm

4.

Når skriftmenyen er valgt, åpnes tastaturet automatisk
slik at du kan skrive inn teksten. Skjul tastaturet ved å
trykke øverst i høyre hjørne, slik at du får tilgang til
OK-tasten.

5.

Trykk på OK-tasten for å laste programmet i symodus.
Du kan også laste programmet ved å trå på
fotregulatoren eller trykke på start/stopp-tasten på
maskinen. Trykk på avbryt-tasten for å angre
programmet og lukke programvinduet.

Slik redigerer du et program du har
opprettet
Dersom du ønsker å redigere et program som allerede er
lastet i symodus, trykker du på tasten for redigering av
sømprogram. Da kommer du tilbake til programvinduet igjen.
Du kan også trykke og holde inne på programmet for å åpne
den smarte verktøykassen og få tilgang til redigeringstasten.
Juster etter ønske, og trykk på OK i programvinduet for å
laste det i symodus med justeringene dine. Trykk på avbryttasten i programmet for å angre.
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Redigere søm- eller bokstavprogram
Sette inn søm eller bokstav
Flytt markøren til det punktet der du vil legge til en søm eller
en bokstav ved å bruke gå til forrige / gå til neste søm-tasten.
Hvis gå til forrige-piltasten er streket under, flyttes markøren
til enden. Hvis gå til neste-piltasten er streket under, flyttes
markøren til begynnelsen. Trykk på den ønskede sømmen i
sømmenyen eller i File Manager for å legge den til ved
markørposisjonen.

Tastatur-tast

Trykk på skriftmenyen og trykk på en bokstav for å sette den
inn ved markøren. Bytt til en annen skriftstil ved å trykke på
en annen skriftstil i valgområdet. Lukk tastaturet øverst i
høyre hjørne. Hvis du trykker på sømmenyen eller på File
Manager, lukkes tastaturet automatisk. Du kan åpne tastaturet
igjen ved å trykke på tastatur-tasten eller på skriftmenyen.

Justere en søm eller en bokstav
Du kan speilvende, justere lengden, bredden og plasseringen,
eller endre tettheten på den valgte sømmen, på samme måte
som du kan justere søminnstillingene i symodus.
Trykk og hold over programmet på skjermen for å åpne den
smarte verktøykassen. Med den smarte verktøykassen kan du
kopiere, slette eller speilvende den valgte sømmen eller
bokstaven i programmet.

Slette en søm eller bokstav
Hvis du vil slette en søm, flytter du markøren til sømmen
eller bokstaven du vil slette (den valgte sømmen eller
bokstaven blir blå) og trykker på slettetasten på skjermen
eller i den smarte verktøykassen. Trykk og hold inne
slettetasten for å slette hele programmet.
Kopiere søm eller bokstav
Hvis du vil kopiere en søm, flytter du markøren til sømmen
eller bokstaven du vil kopiere (den valgte sømmen eller
bokstaven blir blå) og trykker på kopieringstasten på
skjermen eller i den smarte verktøykassen.

1.

Gå til forrige søm / gå til siste

2.

Gå til neste søm / gå til første

3.

Markør

4.

Kopier

5.

Slett

6.

Speilvending i lengden

7.

Speilvending sideveis

Merk: Foreta alle justeringer på sømmen før du kopierer dersom du vil
ha justeringene med i kopien.
Trykk og hold inne for å bruke tastaturet hvor du kan angi
det nøyaktige antallet kopier du vil legge inn.

Erstatte søm eller bokstav
Hvis du vil erstatte en søm eller en bokstav, velger du den
bare ved å bruke rullepilene, og trykker deretter på
sletteikonet. Sett inn den nye sømmen eller bokstaven, så
plasseres den ved markøren.
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Justere hele programmet
Du justerer et helt program ved å gå tilbake til symodus og
trykke på OK-tasten. Justeringer som foretas her, påvirker
hele programmet. Les om de ulike syinnstillingene i symodus
som justerer hele programmet.

Kommandoer for sømprogram
Du kan sette inn FIX, STOP og kommandoer for å kutte
tråder i sømprogrammet. Disse kommandoene blir inkludert
i sømprogrammet, og vil alltid bli utført når du syr det.
Flytt markøren til posisjonen hvor du vil legge til en
kommando. Trykk på kommandoen, og et ikon legges til i
den programmerte sømmen. Dette bekrefter at kommandoen
er lagt til, og det viser også hvor kommandoen vil bli utført i
sømprogrammet.
Merk: Dersom du lager et sømprogram i brodermodus, vil festesting
legges til automatisk i begynnelsen og slutten, og du kan dermed lage et
sømprogram mellom disse. Kommandoene kan fjernes.

Sett inn en STOP-kommando ved å trykke på STOP-tasten
på skjermen. STOP-kommandoen får maskinen til å stoppe
ved den valgte plasseringen i den programmert sømmen. Det
kan være nyttig, for eksempel hvis du ønsker å lage et
sømprogram med flere rader.
Sett inn en FIX-kommando ved å trykke på FIX-tasten på
skjermen. FIX-kommandoen setter inn et festesting ved den
valgte plasseringen i programmet. Du kan sette inn FIXkommandoen hvor som helst i programmet.
Sett inn en trådkuttekommando ved å trykk på trådknivtasten på skjermen. Legg til en trådkuttekommando dersom
du vil at maskinen skal feste og kutte tråden.

Merk: Dersom automatisk trådkniv er deaktivert i de midlertidige
innstillingene, vil maskinen bare feste og stoppe når den kommer til en
trådkuttekommando.
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Lagre program
Trykk på lagre-tasten for å lagre filen. Da vises det en
dialogboks på skjermen. I lagre-dialogboksen kan du velge å
lagre filen i mySewnet™ Cloud-mappen eller på en USB-enhet.
Motiver, sømmer, programmer og/eller skrifttyper som er
lagret tidligere, vises. Bruk tastaturet til å angi et navn for
filen, og trykk på OK-tasten.

Lagre-tasten i broderiredigering

Dersom du vil lagre i en mappe, trykk og hold inne på
mappen for å åpne den, og bruk deretter tastaturet for å gi
navn til filen. Trykk OK i dialogboksen for å lagre. Lag en ny
mappe ved å trykke på lag ny mappe-tasten. Bruk tastaturet
til å gi et navn til mappen og trykk OK. Trykk og hold inne
på mappen for å åpne den og lagre i den nye mappen.
Trykk på tasten for liste- og miniatyrbildevisning for å veksle
mellom å vise filene i en liste eller som miniatyrbilder. I
listevisning vises hver enkelt fil med filnavnet og filtypen. I
miniatyrbildevisning vises hver enkelt fil med filnavn og et
miniatyrbilde av filen.
Hvis du vil avbryte lagringsprosessen, trykker du på Avbryt
for å lukke dialogboksvinduet. Dialogboksen for lagring
lukkes, og du går tilbake til programmodus.
Lær hvordan du ordner lagrede filer i File Manager.

1.

Lagre i mySewnet™ Cloudmappen

5.

Lagre på en USB-enhet

2.

Valgområde

6.

Veksle mellom liste- og
miniatyrvisning

3.

Filnavn

7.

Lag ny mappe

4.

Avbryt

8.

Bekreft

Sy eller brodere sømprogrammet
Når du skal sy sømprogrammet, laster du det inn i symodus
ved å trykke på OK-tasten i programvinduet.
Hvis du har åpnet programmet i broderiredigering, kan du
trykke på OK i programvinduet for å laste programmet til
broderiredigering.
Merk: Et program som er laget i brodermodus, lastes inn og lagres som
et motiv, og kan ikke syes som en søm i symodus.

Dialogboksmeldinger for
programmering
Ikke programmerbar søm
Noen sømmer kan ikke legges inn i et sømprogram, for
eksempel knapphull og spesialsømmer som temasømmer.
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Maksimalt antall sting er nådd
Sømmen du prøver å legge til vil gjøre sømprogrammet for
langt. Sømprogrammet kan være ca. 500 mm (20”) langt og
inneholde opptil 199 sting og kommandoer. Dersom
sømprogrammet overstiger maksimal lengde, vises denne
dialogboksmeldingen.
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Midlertidige innstillinger for sying
Endre de midlertidige syinnstillingene når du vil endre en
sømrelatert innstilling for prosjektet du syr på. Endringer
som er gjort i midlertidige syinnstillinger, tilbakestilles når du
begynner på et nytt JoyOS ADVISOR™syprosjekt i
JoyOS ADVISOR™-funksjonen. Når du slår av maskinen,
blir alle innstillinger som gjøres i midlertidige syinnstillinger,
tilbakestilt til standardinnstillingene.
Følgende innstillinger kan angis i de midlertidige
syinnstillingene:
• deLuxe™ Stitch System
• Trykkfotløft
• Automatisk trådkniv
• Automatisk FIX
• Alternativer for sømbegrensning
• Transportøralternativer

deLuxe™ Stitch System
Når deLuxe™ Stitch System er valgt, velger maskinen
automatisk den beste metoden for å kontrollere overtråden,
trådfordeling eller trådspenning, alt etter hvilken søm og
innstillinger du har valgt. Trådfordelingsfunksjonen måler
automatisk og kontinuerlig stofftykkelsen, for å porsjonere ut
riktig trådmengde til den valgte sømmen. Når du bruker
trådspenningsfunksjonen, sørger trådspenningsbrikkene for
riktig spenning på overtråden.
For å oppnå best mulig syresultat, anbefaler vi sterkt at du
alltid bruker denne innstillingen, bortsett fra når du bruker
bestemte spesialteknikker eller tilbehør som ikke støtter
trådfordeling. Velg bort deLuxe™ Stitch System i de
midlertidige syinnstillingene for å bytte til trådspenning.
Kontrollen for justering av trådfordeling/trådspenning vises i
symodus, og endres avhengig av hvilken søm som er aktivert
og om deLuxe™ Stitch System er valgt eller ikke i de
midlertidige syinnstillingene.

Trykkfotløft
Når dette alternativet er valgt, hever maskinen trykkfoten
automatisk i følgende situasjoner:
• Når du stanser med nålen i ned-posisjon, heves
trykkfoten automatisk til dreiehøyde.
• Trykkfoten heves til løfteposisjon etter at en tråd er kuttet.
Når dette alternativet er valgt bort, vil trykkfoten forbli
senket.
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Automatisk trådkniv
Når dette alternativet er valgt, kuttes trådene automatisk i
følgende situasjoner:
• Ved kuttekommandoer i sømmer og programmer.
• Når du har sydd en enkelt søm, f.eks. et monogram eller
øyeknapphull.
Hvis dette er valgt vekk, blir ikke tråden kuttet automatisk.
Merk: Velg vekk dette alternativet når du bruker ekstrautstyr som er
festet i de to hullene i stingplaten rett over spoledekselet, for å forhindre
skade på den automatiske trådkniven som er plassert under stingplaten.

Automatisk FIX
Når dette alternativet er valgt, aktiverer maskinen automatisk
FIX-funksjonen etter at en tråd er kuttet og når en søm er
valgt.

Alternativer for sømbegrensning
Still maskinen på sikring sømbredde eller velg størrelsen på
tvillingnålen for å begrense sømbredden og plasseringen.
Dette reduserer risikoen for å brekke nålen til et minimum,
når du syr med tilbehør hvor du ikke kan bruke hele
stingbredden.

Sikring sømbredde
Når dette alternativet er valgt syr maskinen kun en midtstilt
rettsøm, for å hindre at det oppstår skade på nålen,
trykkfoten og stingplaten. Velg sikring sømbredde når du
bruker ekstrautstyr som kun kan brukes med nålen i midtre
stilling, f.eks. trykkfot for rettsøm. Sikring sømbredde velges
automatisk når stingplaten for rettsøm er satt på maskinen,
og kan ikke velges bort så lenge stingplaten er festet til
maskinen.
Når stingplaten for rettsøm fjernes fra maskinen, får du
spørsmål om du vil beholde sikring sømbredde eller om du
vil velge bort dette alternativet. Når sikring sømbredde er
aktivert, deaktiveres alle tvillingnålstørrelser, ettersom du ikke
kan bruke tvillingnål sammen med sikring sømbredde.
Merk: Innstillingene tilbakestilles når du begynner på et nytt prosjekt
fra JoyOS ADVISOR™-funksjonen. Pass alltid på å fjerne alt
ekstrautstyr som krever denne innstillingen eller velg innstillingen på
nytt etter at du har begynt på et nytt prosjekt.

11 Innstillinger

151

Tvillingnål
Når en tvillingnålstørrelse er valgt, begrenses bredden og
plasseringen for alle stingene i forhold til den valgte
størrelsen, for å hindre at det oppstår skade på nålen,
trykkfoten og stingplaten. I symodus vises det i
forhåndsvisningen av sømmen at tvillingnål er valgt. Når en
tvillingnålstørrelse er valgt, deaktiveres sikring sømbredde, da
denne funksjonen ikke kan brukes sammen med en tvillingnål.
Merk: Innstillingene tilbakestilles når du begynner på et nytt prosjekt
fra JoyOS ADVISOR™-funksjonen. Pass alltid på å fjerne alt
ekstrautstyr som krever denne innstillingen eller velg innstillingen på
nytt etter at du har begynt på et nytt prosjekt.

Transportøralternativer
Når auto er valgt (anbefalt), hever og senker maskinen
transportørene automatisk, avhengig av hvilken søm du
bruker og hvilke andre innstillinger du har valgt.
Transportørene er for eksempel senket når du syr fast
knapper og når du syr frihåndssøm.
Velger du oppe, er transportørene hevet ved all sying. Velger
du nede, er transportørene senket ved all sying.
Merk: Uansett hvilket alternativ som er valgt, senker maskinen alltid
transportørene automatisk når trykkfoten heves til ekstra løft-stilling.
Merk: Transportørvalgene tilbakestilles automatisk til auto når et nytt
prosjekt påbegynnes fra JoyOS ADVISOR™-funksjonen.
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Midlertidige innstillinger for brodering
Endre de midlertidige innstillingene for broderi når du
ønsker å endre en broderirelatert innstilling for prosjektet du
syr på. Endringer som er gjort i de midlertidige innstillingene
for broderi, tilbakestilles når du begynner på et nytt prosjekt i
JoyOS ADVISOR™-funksjonen. Når du slår av maskinen,
blir alle endringer som gjøres i midlertidige innstillinger for
broderi, tilbakestilt til standardinnstillingene.
Følgende innstillinger kan angis i de midlertidige
innstillingene for broderi:
• deLuxe™ Stitch System
• Type broderfot
• Alternativer for trådkniv
• Alternativer for tvillingnål

deLuxe™ Stitch System
Når deLuxe™ Stitch System er valgt, velger DESIGNER
RUBY™ 90 automatisk den beste metoden for å kontrollere
overtråden i broderiet, alt etter hvilket motiv og innstillinger
du har valgt: trådfordeling eller trådspenning. For å oppnå
best mulig resultat anbefaler vi på det sterkeste at du
beholder denne innstillingen og velger trykkfot Q som
broderfottype.
Når deLuxe™ Stitch System er valgt, benyttes trådfordeling
når trykkfot Q er valgt som broderfottype, med mindre den
aktive fargeblokken f.eks. angir en filtefargeblokk eller en
fargeblokk for hullsømnål i fargeblokklisten.
Når deLuxe™ Stitch System er valgt bort og/eller flytende fot
er angitt som broderfottype, benyttes
trådspenningsfunksjonen for alle motiver og innstillinger.
deLuxe™ Stitch System må velges bort for enkelte
spesialteknikker og -tilbehør som ikke kan brukes sammen
med trådfordelingsfunksjonen.
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Type broderfot
Velg enten trykkfot Q eller flytende trykkfot. Det er svært
viktig at du velger riktig innstilling for broderfoten du fester
på maskinen.
For å oppnå best mulig broderresultater, bør du velge og
bruke trykkfot Q og deLuxe™ Stitch System. Dette anbefales
på det sterkeste. Enkelte spesialteknikker og/eller ekstrautstyr
støtter ikke bruk av trykkfot Q, for eksempel leggsøm og
filting.
Når trykkfot Q er valgt, senker maskinen foten for å holde
på plass stoffet ved hvert sting. Når den flytende foten er
valgt, senker maskinen foten til en dreiehøyde over stoffet.
Når du bruker en flytende fot, kan du justere trykkfothøyden
for å oppnå bedre resultater når du bruker stoffer og
brodertråder i ulike tykkelser.
Merk: Broderfottypen tilbakestilles automatisk til trykkfot Q når et
nytt prosjekt påbegynnes fra JoyOS ADVISOR™-funksjonen.
Forsikre deg om at du fester trykkfot Q eller endrer innstillingen til
flytende fot (for eksempel trykkfot R).

Alternativer for trådkniv
Velg blant tre alternativer for trådkniv: ingen tråder kuttes,
automatisk kutting av tråden og en kombinasjon av
automatisk kutting av tråden og automatisk kutting av
hoppesting.

Av
Når dette er valgt, blir ikke tråden kuttet automatisk på
maskinen.
Automatisk trådkniv
Når dette alternativet er valgt, kuttes trådene automatisk i
følgende situasjoner:
• Overtråden kuttes automatisk og trykkfoten heves ved
fargeendringer.
• Under- og overtråden kuttes og trykkfoten heves når et
broderi er ferdig sydd.
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Automatisk kutt hoppesting
Når dette alternativet er valgt, kuttes tråden automatisk og
overtråden dras til undersiden av stoffet. Funksjonen gjør at
du sparer tid på klipping etter at broderiet er ferdig.
Overtråden kuttes og dras til undersiden av stoffet når du
begynner å brodere etter en fargeendring, i første fargeblokk,
etter at du har gått gjennom sømmer og når maskinen
fortsetter å brodere etter et hoppesting.
Trådene kuttes automatisk, for eksempel i følgende
situasjoner:
• Overtråden kuttes automatisk og trykkfoten heves ved
fargeendringer.
• Under- og overtråden kuttes og trykkfoten heves når et
broderi er ferdig sydd.
• Overtråden kuttes automatisk i begynnelsen av en søm
med hoppesting.
• Kuttekommandoer i motiver, sømmer eller programmer.
Motiver som er merket med dette symbolet, er
programmert for automatisk kutting av
hoppesting. Klippekommandoer for
hoppesting kan legges til ethvert motiv ved å
bruke programvaren som følger med.
Tips: Hold i trådenden når du begynner å brodere eller ved en ny
fargeblokk, så kan du lett fjerne trådenden når den kuttes.
Tips: Hvis både forsiden og baksiden av broderiet vil være synlig, slår
du av automatisk kutting av hoppesting og kutter trådene manuelt.
Tips: Hvis motivene dine står svært tett sammen, for eksempel
bokstaver eller programmerte sømmer, slår du av automatisk kutting av
hoppesting og kutter tråden manuelt.

Alternativer for tvillingnål
Når en tvillingnålstørrelse er valgt, benytter deLuxe™ Stitch
System trådspenning automatisk. Når du broderer med
tvillingnål, må du fjerne stingplaten for rettsøm, da den ikke
kan brukes sammen med en tvillingnål.
Tvillingnålinnstillingen angis automatisk når du laster inn et
broderprosjekt for tvillingnål fra JoyOS ADVISOR™prosjektmenyen.
Merk: Det er svært viktig at du aktiverer tvillingnålinnstillingen når du
broderer med tvillingnål, for å forhindre at det oppstår skade på
maskinen.
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Standard syinnstillinger
Innstillinger som gjøres i standardinnstillingene for sying
lagres, også når du slår av maskinen.

deLuxe™ Stitch System – standard
Når dette alternativet er valgt, velges deLuxe™ Stitch System
automatisk i de midlertidige syinnstillingene for alle nye
prosjekter som lastes fra JoyOS ADVISOR™-funksjonen. Se
omtalen i midlertidige syinnstillinger hvis du ønsker mer
informasjon.

Trykkfotløft – standard
Når dette alternativet er valgt, velges trykkfotløft automatisk i
de midlertidige syinnstillingene for alle nye prosjekter som
lastes fra JoyOS ADVISOR™-funksjonen. Se omtalen i
midlertidige syinnstillinger hvis du ønsker mer informasjon.

Automatisk trådkniv – standard
Når dette alternativet er valgt, velges den automatiske
trådkniven automatisk i de midlertidige syinnstillingene for
alle nye prosjekter som lastes fra JoyOS ADVISOR™funksjonen. Se omtalen i midlertidige syinnstillinger hvis du
ønsker mer informasjon.

Automatisk FIX – standard
Når dette alternativet er valgt, velges den automatiske FIXfunksjonen automatisk i de midlertidige syinnstillingene for
alle nye prosjekter som lastes fra JoyOS ADVISOR™funksjonen. Se omtalen i midlertidige syinnstillinger hvis du
ønsker mer informasjon.

Alternativer for frihåndssøm – standard
Velg blant tre alternativer for frihåndssøm: frihånd-flytende,
trykkfot med linjal for frihåndssøm eller frihånd-fjæring. Når
du har valgt ett av alternativene for frihåndssøm, velges
automatisk tilsvarende frihåndsmodus i symodus for alle nye
prosjekter som lastes fra JoyOS ADVISOR™-funksjonen.
Det anbefales at du ikke angir alternativer for frihåndssøm i
standard syinnstillinger. Velg i stedet et alternativ i symodus.
Se omtalen i frihåndsvalg i symodus hvis du ønsker mer
informasjon
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Innstillinger for brodering
Alle innstillinger som gjøres i standardinnstillinger for
brodering lagres, også når du slår av maskinen.

deLuxe™ Stitch System – standard
Når dette alternativet er valgt, velges deLuxe™ Stitch System
automatisk i midlertidige innstillinger for broderi for alle nye
prosjekter som lastes fra JoyOS ADVISOR™-funksjonen. Se
omtalen i midlertidige innstillinger for broderi hvis du ønsker
mer informasjon.

Alternativer for trådkniv – standard
Når dette alternativet er valgt, velges trådkniv-alternativet
automatisk i de midlertidige innstillingene for broderi for alle
nye prosjekter som lastes fra JoyOS ADVISOR™funksjonen. Se omtalen i midlertidige innstillinger for broderi
hvis du ønsker mer informasjon.

Dreiehøyde for broderi – standard
Hvis dreiehøyden for broderi er angitt i
standardinnstillingene for broderi, angis denne verdien
automatisk i de midlertidige innstillingene for broderi for alle
nye prosjekter som lastes fra JoyOS ADVISOR™funksjonen. Se omtalen i midlertidige innstillinger for broderi
hvis du ønsker mer informasjon.

Mine rammer
Velg rammene du foretrekker – da vises disse rammene først
i rammeutvalg-listen.
Når du laster inn motivet første gang, velger maskinen
rammen som passer best blant rammene du har valgt i Mine
rammer.
Merk: I rammelisten kan du se at enkelte rammestørrelser etterfølges av
en bokstav. Dette er spesialrammer. Eksempelvis står E for endeløse
broderier, T for strukturbroderi og M for metallramme.
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Maskininnstillinger
Alle innstillinger som gjøres i maskininnstillingene lagres,
også når du slår av maskinen.

Språk
Velg ønsket språk på skjermen. Alle tekstene på maskinen
endres.

Lydstyrke
Bruk glidebryteren til å endre lydstyrken. Alle lydene på
maskinen påvirkes når du endrer lydstyrken. Når du fører
glidebryteren helt mot venstre, dempes lydstyrken.

Gjenta lyd
Når funksjonen er aktivert, gjentas signalet for enkelte
varslinger- og dialogboksmeldinger helt til du lukker
dialogboksen.

Maskinens kallenavn
Trykk for å velge et kallenavn for maskinen. Dette kan være
nyttig når du har mer enn én maskin, for å skille den ene
maskinen fra den andre når du arbeider i mySewnet™. Navnet
vises i skjermspareren.

Fargetema
Endre fargetemaet for skjermen på maskinen. Velg mellom
fire fargetemaer. Dette vil endre fargen på bakgrunnen,
menyene og programmene på skjermen.
Merk: Se Bakgrunnsfarge hvis du vil endre bakgrunnsfargen i
broderområdet

Låse skjermen
Hvis du kan komme borti skjermen og dermed endre søm
eller innstilling mens du syr, kan du enkelt låse skjermen.
Når dette alternativet er valgt, låses skjermen automatisk hver
gang den er inaktiv i ti sekunder. En dialogboks vises på
skjermen, og den vil være låst til du har trykket på OK i
dialogboksen.

Lysstyrke for LED-arbeidslys
Juster lysstyrken for LED-lysene, slik at de er tilpasset
lysforholdene i syrommet. Skyv glidebryteren mot høyre for å
få LED-lysene til å lyse sterkere og mot venstre for å dempe
dem.

Måleenhet
Trykk på millimeter eller tomme for å angi ønsket måleenhet.

158

11 Innstillinger

Innstilling av klokke
I klokkeinnstillingene finner du de ulike innstillingene for
klokken. Velg hvordan klokken skal vises (synlig i øverste
linje, viser 12 timers eller 24 timers format) og om den skal
oppdateres automatisk eller manuelt.
Her angir du også tidssonen. Klokken er stilt inn på UTCstandarder (Coordinated Universal Time). Eksempelvis er
London UTC-tid +/- 0 timer, New York er UTC -5 timer og
Sydney er UTC +10 timer. Bla gjennom tidssonene for å
finne den tidssonen du er i.

Klokkefunksjoner
Hvis du har valgt å vise klokken i øverste linje, trykker du på
klokken for å åpne flere klokkefunksjoner. Her kan du stille
inn alarmer, finne stoppeklokken og se hvor lenge maskinen
har sydd siden forrige gang du nullstilte telleverket. Trykk på
tilbakestill-tasten for å nullstille stoppeklokken og/eller
sytiden.

Bruk
Viser antall timer du har sydd på maskinen siden forrige gang
du nullstilte telleverket. Du kan nullstille telleren ved å trykke
på nullstillingstasten.
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WiFi-innstillinger
Velg WiFi-innstillingene på maskinen. I WiFi-innstillingene
kan du aktivere/deaktivere WiFi på maskinen, søke etter
tilgjengelige nettverk og koble til. Dersom maskinen er koblet
til et nettverk med Internett-tilgang, er de siste
fastvareoppdateringene alltid tilgjengelige. Når WiFi er koblet
til og du har logget på mySewnet™ Cloud, blir alle filene du
har lagret på maskinen synkronisert med mySewnet™ Cloud.
Les mer om mulighetene for WiFi-tilkobling på maskinen i
WiFi-kapittelet.

mySewnet™ Innstillinger
I mySewnet™-innstillingene kan du logge på mySewnet™ Cloud
eller endre bruker for maskinen. Du kan også opprette en ny
bruker. Med en mySewnet™-konto kan du få tilgang til alle
mySewnet™-tjenestene.
Les mer om mulighetene for mySewnet™ i mySewnet™tjenestene.

Maskininformasjon
Maskininformasjonen inneholder teknisk informasjon om
maskinen, som for eksempel: maskinens serienummer,
maskinens MAC-adresse og gjeldende fastvare. I
maskininformasjonen kan du slette brukerkontoen og filene.
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File Manager – oversikt
File Manager brukes til å åpne motivfiler, skrifttypefiler og
sømfiler. Oppbevar de lagrede filene i mySewnet™ Cloudmappen eller på en USB-enhet som er koblet til maskinen.
Du kan utvide File Manager-vinduet til fullskjerm ved å
trykke på File Manager-kategorien på nytt.
Trykk på minimer-tasten for å skjule File Manager.

1.

Innebygde motiver

7.

Lag ny mappe

13. USB-enhet

2.

mySewnet™ Cloud-mappen

8.

Klipp ut

14. Liste-/miniatyrbildevisning

3.

Gå opp ett nivå

9.

Kopier

15. Multi-valg

4.

Valgområde

10. Lim inn

16. Gjeldende mappe

5.

Filinformasjon

11. Slett

17. File Manager

6.

Gi nytt navn til fil eller mappe

12. Filtrer filer
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Filformater
Maskinen kan laste inn følgende filformater:
• .vp3, .shv, .dhv, .vip, .hus, .pec, .pes, .pcs, .xxx, .sew, .jef, .
exp, .10* og .dst (broderifiler)
• .sh7 (sømfil)
• .vf3 (skrifttypefiler for broderi)
• .jos (JoyOS ADVISOR™prosjektfiler)
Merk: Enkelte versjoner av broderifilene støttes ikke fullt ut på
maskinen.

Se gjennom File Manager
Trykk på File Manager-tasten for å åpne File Manager. Trykk
på tasten én gang til for å forstørre File Manager på skjermen.
Oppbevar motivene, skrifttypene og sømmene i mySewnet™
Cloud-mappen eller på en USB-enhet som er koblet til USBporten. USB-enhet-tasten er kun tilgjengelig når en USBenhet er koblet til maskinen.

File Manager-tast med vis-alternativ

Du kan vise innholdet ved å trykke på en av følgende taster:
mySewnet™ Cloud-mappe, innebygde motiver eller USB-enhet.
Sveip med fingeren fra høyre mot venstre for å bla og vise
innholdet. Motivfiler og skrifttypefiler vises som
miniatyrbilder eller med et ikon.

mySewnet™ Cloud-mappe

Innebygde motiver

USB-enhet

1.

Sømfil-ikon

2.

Motivfil-ikon

Åpne fil eller mappe
Trykk på en fil for å lese informasjon om filen i
filinformasjonsfeltet. Trykk og hold inne på en fil for å laste
den.
Hvis du laster en skrifttypefil for broderi, lastes den inn i
programmering av broderitekst. Hvis du laster en
sømskrifttypefil, lastes den inn i program.
Trykk på og hold inne en mappe for å åpne den. Innholdet i
mappen vises i valgområdet. Banen til en åpen mappe vises i
gjeldende mappeområde.
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Multi-valg
Hvis du vil velge flere motiver, sømmer eller skrifttyper på én
gang, trykker du på multi-valg-tasten. Når multi-valg er valgt,
trykker du på filene du vil bruke. Kopier de valgte filene og
lim dem inn, for eksempel i en annen mappe i File Manager.
Merk: Dersom du prøve å laste en kombinasjon av filer/mapper som
det ikke er mulig å laste til samme plassering, vises det en melding på
skjermen.

Gå opp ett nivå
Bruk tasten for å gå opp ett eller flere nivå. Du kan gå helt
opp til første nivå. I valgområdet vil du kunne se filer og
mapper for hvert nivå mens du går oppover. Trykk på og
hold inne en mappe for å åpne den.

Liste-/miniatyrbildevisning
Trykk på tasten for liste-/miniatyrbildevisning for å veksle
mellom å vise filene i en liste eller som miniatyrbilder.

mySewnet™ Cloud-mappen
Lagre motiver, sømmer og skrifttyper i mySewnet™ Cloudmappen på maskinen. Dersom du har logget på en
mySewnet™-konto og koblet til mySewnet™, synkroniseres de
lagrede filene automatisk med mySewnet™ Cloud. Les mer om
mySewnet™ Cloud i mySewnet™ Cloud-delen.

Innebygde motiver
Innebygde motiver inneholder motivene som er lagret i det
permanente symaskinminnet. Du kan ikke legge til eller
fjerne filer fra de innebygde motivene. Du kan også få tilgang
til de innebygde motivene i motivmenyen.

USB-enhet
USB-enhet-tasten er kun aktivert når en USB-enhet er koblet
til maskinen. Trykk på USB-enhet-tasten for å vise alle
tilkoblede enheter. Trykk på en USB-enhet for å undersøke
innholdet.
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Organiser
Nedenfor finner du instruksjoner om hvordan du organiserer
filene dine i File Manager.

Lag ny mappe
Trykk på opprett ny mappe-tasten for å opprette en ny
mappe på gjeldende plassering. Skriv inn et navn for mappen.

Gi nytt navn til fil eller mappe
Dersom du vil gi nytt navn til en fil eller mappe, trykk for å
velge den, og trykk deretter på gi nytt navn til fil eller mappetasten. Skriv inn det nye navnet på en fil eller en mappe.

Flytte fil eller mappe
Bruk klipp ut- og lim inn-ikonene for å flytte filen(e) eller
mappen(e) til en annen plassering.
Velg filen(e) eller mappen(e), og trykk deretter på klipp uttasten. Åpne mappen hvor du vil lagre filen(e) eller mappen
(e). Trykk på lim inn-tasten. Filen(e) eller mappen(e) fjernes
fra den opprinnelige plasseringen og lagres nå i den nye
mappen.
Merk: Aktiver multi-valg for å kunne velge og flytte flere enn én fil og/
eller mappe samtidig.

Klipp ut

Lim inn

Kopiere fil eller mappe
Bruk kopier- og lim inn-ikonene for å kopiere filen(e) eller
mappen(e) til en annen plassering.
Velg filen(e) eller mappen(e), og trykk deretter på
kopieringstasten. Åpne mappen hvor du vil lagre filen(e) eller
mappen(e). Trykk på lim inn-tasten. Filen(e) eller mappen(e)
er nå lagret i den nye mappen, og den (de) opprinnelige filen
(e) eller mappen(e) finnes fremdeles i den forrige mappen.
Merk: Aktiver multi-valg for å kunne velge og flytte flere enn én fil og/
eller mappe samtidig.

Kopier

Lim inn

Slette en fil eller mappe
Velg filen eller mappen du vil slette, og trykk på slettetasten.
En dialogboksmelding ber deg om å bekrefte slettingen.
Dersom du sletter en mappe, slettes også alle filene i den.
Trykk og hold inne slettetasten i noen sekunder for å slette
alle filene og mappene som vises i den aktive mappen. En
dialogboksmelding ber deg om å bekrefte at alt innholdet skal
slettes.
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Veksle mellom redigerings- og
filtreringsvisning
Hvis du utvider File Manager på skjermen, vises alle tastene
som brukes til organisering, samtidig i den nedre delen av
File Manager.
Hvis File Manager ikke er utvidet på skjermen, trykker du på
vippebryteren for å veksle mellom å vise tastene for
redigering og tastene for filtrering. Hvis en filtertast er valgt
og bryteren er stilt på redigeringsvisning, vises et utropstegn
for å minne deg på at filer har blitt filtrert, og derfor kan det
hende at ikke alle filene i gjeldende mappe vises på skjermen.

Filtrer filer
Hvis du har mye innhold i en mappe, kan du filtrere bestemte
filer i den gjeldende visningen. Trykk på én eller flere av
filtreringstastene for å vise eksempelvis bare motiver og/eller
sømmer. Innholdet som vises i valgområdet, endres i samsvar
med valgt(e) tast(er).
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1.

Filtrer mapper

4.

Filtrer skrifttyper

2.

Filtrer sømmer

5.

3.

Filtrer motiver

Filtrer JoyOS ADVISOR™prosjektfiler
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Dialogbokser for File Manager
Slette fil eller mappe
Når du skal slette en fil eller mappe, må du bekrefte
slettingen i dialogboksmeldingen som vises på skjermen.
Dette forhindrer at du sletter noe ved en feil.
Mappen finnes allerede
Du kan ikke lage en ny mappe med samme navn som en
annen mappe på samme nivå. Opprett mappen på et annet
nivå, eller gi mappen et nytt navn.
Lite ledig plass
Når det er lite ledig plass igjen, vil maskinen gi beskjed om
dette én gang. Dersom du fortsetter å lagre ting i minnet, vil
du ikke få beskjed igjen før minnet er helt fullt. Du kan
frigjøre plass ved å flytte filene dine til en USB-enhet ved
hjelp av klipp ut- og lim inn-funksjonene.
Kombinasjonen av valgte filtyper kan ikke lastes inn
Enkelte filkombinasjoner kan ikke lastes til samme plassering
ved hjelp av multi-valg.
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Rengjøre maskinen utvendig
For at symaskinen skal fungere som den skal, bør den
rengjøres ofte. Det er imidlertid ikke nødvendig å smøre den
med olje.
Tørk av symaskinens overflater med en myk klut for å fjerne
alt støv og lo som har samlet seg.
Tørk av skjermen med en ren, myk og litt fuktig
mikrofiberklut.

Fjerne stingplaten og rengjøre
spoleområdet
Senk transportøren ved å trykke på knappen for trykkfot
opp og ekstra løft. Slå av maskinen.
Fjern trykkfoten. Åpne spoledekselet ved å skyve
utløserknappen (A) til høyre. Fjern dekselet. Plasser
universalverktøyet under stingplaten som vist, og drei
forsiktig på universalverktøyet for å løsne stingplaten. Rens
transportøren med børsten som følger med.

Rengjøre under spoleområdet
Rengjør området under spolehuset etter at du har sydd flere
prosjekter eller du merker at det begynner å samle seg opp lo
der.
Fjern spolehusholderen (A) som dekker forsiden av
spolehuset ved å løfte den opp. Fjern spolehuset (B) ved å
løfte det opp. Rengjør med børsten.
Vær forsiktig når du rengjør rundt den automatiske
trådkniven (C).
Sett spolehuset og spolehusholder tilbake på plass.
Merk: Ikke blås luft inn i spolehusområdet. Da blåses støv og lo lenger
inn i maskinen din.
Merk: Når du bruker valgfritt tilbehør som hullsømnåler til brodering
og/eller filtenåler, må du rengjøre spoleområdet hver gang du har brodert
et motiv/prosjekt.
Merk: Rengjør regelmessig spoleområdet for lo og trådrester. Sjekk
området når du skifter stingplaten.
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Skifte stingplaten
Når transportøren er senket, plasserer du stingplaten slik at
den passer inn i åpningene på baksiden (D). Trykk
stingplaten ned helt til den klikker på plass. Sett spoledekselet
på plass igjen.

Feilsøking
I denne feilsøkingsveiledningen vil du finne løsninger på problemer du kan ha med maskinen. For mer informasjon, ta kontakt
med en autorisert HUSQVARNA® VIKING®-forhandler nær deg. Han/hun vil nok med glede kunne hjelpe deg.

Generelle problemer
Spolealarmen virker ikke

Fjern lo fra spoleområdet, og bruk kun originale kategori 8spoler fra HUSQVARNA® VIKING®, som er laget spesielt
for denne maskinen.
Fjern stingplaten og gjør spoleområdet rent for lo.

Trådkniven kutter ikke tråden

Aktiver den automatiske trådkniven i innstillingsmenyen.
Maskinen transporterer ikke fram stoffet

Kontroller at maskinen ikke er innstilt på frihåndssøm.
Påse at det ikke er angitt at transportøren skal være senket, i
innstillingsmenyen.

Gale, uregelmessige eller tette sting

Deaktiver tvillingnål eller sikring sømbredde
innstillingsmenyen.

Nålen brekker

Sett nålen fast på rett måte som beskrevet i bruksanvisningen.
Se Bytte nål, side 34.
Bruk en nål som passer til det valgte stoffet. Se Velge riktig
nål-/trådkombinasjon, side 38.

Maskinen vil ikke sy

Sjekk at alle plugger er festet skikkelig i maskinen og i
veggkontakten.

Dårlig sy-/broderresultat

Bruk kun tilbehør som er laget for DESIGNER RUBY™ 90maskinen.
Følg anbefalingene på skjermen.

Skjerm- og/eller funksjonstastene på sy- og brodermaskinen
reagerer ikke når du trykker på dem

Når du syr på tykke og/eller tette stoffer, avgir maskinen en
særegen lyd som er forskjellig fra den lyden du vanligvis hører
når du syr.

Kontaktene og funksjonstastene på maskinen kan være
følsomme overfor statisk elektrisitet. Hvis skjermen ikke
reagerer når du trykker på den, slår du maskinen av (OFF) og
deretter på (ON) igjen. Kontakt en autorisert
HUSQVARNA® VIKING®-forhandler hvis problemet
vedvarer.
Denne lyden er ikke en indikasjon på teknisk feil. Maskinen er
utstyrt med en pulserende nålperforeringsfunksjon som
hjelper nålen til å trenge igjennom tykke og/eller tette stoffer.
Lyden oppstår når trykkfoten og stoffet løfter seg sammen
med nålen. Øk trykkfotpresset for å hindre at foten løfter seg.
Hvis det ikke ser ut til at lyden henger sammen med den
pulserende nålperforeringsfunksjonen, må du kontakte en
autorisert HUSQVARNA® VIKING®-forhandler for å få
utført service.
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Den automatiske nålitræeren fungerer ikke som den skal
Nåløyet er for lite til tråden

Bruk en større nål eller tynnere tråd. Se Velge riktig nål-/
trådkombinasjon, side 38

Bruker du en spesialtråd som for eksempel "usynlig" tråd eller Det kan være at kroken på den automatiske nålitræeren ikke
fanger opp spesialtråder på riktig måte. Hvis dette skjer, blir
en annen elastisk tråd, metallisk eller flat metallisk tråd eller
ikke nålen trædd. Prøv å bruke den automatiske nålitræeren
tykk tråd?
på nytt, eller træ nålen manuelt.
Dialogboksmelding: Den automatiske nålitræeren er ikke i
utgangsposisjon. Trykk på OK for å kalibrere.

Dialogboksmelding: Kalibreringen av den automatiske
nålitræeren mislyktes. Trykk på OK for å kalibrere på nytt.
Hvis den automatiske nålitræeren fremdeles ikke blir riktig
kalibrert, må du kontakte nærmeste autoriserte servicesenter.
Dialogboksmelding: Det ser ut til at den automatiske
nålitræeren er blokkert, og den kan ikke returnere til
utgangsposisjonen. Trykk på OK for å flytte den automatiske
nålitræeren til posisjonen for manuell rengjøring.

Nålitræeren har flyttet seg fra utgangsposisjonen, muligens
fordi noe har hengt seg fast i den under sying eller brodering.
Trykk på OK for å kalibrere nålitræeren og fortsette å sy eller
brodere.
Vises hvis maskinen ikke kan kalibrere nålitræeren når du slår
på maskinen. Fjern alt som kan blokkere nålitræeren og trykk
på OK.
Hvis du bruker en tråd som er for tykk for nålen, kan det
være at den automatiske nålitræeren ikke greier å dra tråden
gjennom nåløyet. Trykk på OK for å gå til manuell rengjøring.
En ny dialogboks med ytterligere instruksjoner vises.
Trykk på Avbryt dersom du ikke kan identifisere problemet
eller ikke greier å fjerne tråden.

Dialogboksmelding: Fjern forsiktig eventuelle tråder som har
satt seg fast i den automatiske nålitræeren eller nåløyet, og
trykk på OK for å sette den automatiske nålitræeren i
utgangsposisjon igjen.

Hvis du bruker en tråd som er for tykk for nålen, kan det
være at den automatiske nålitræeren ikke greier å dra tråden
gjennom nåløyet. Fjern tråden forsiktig slik at du ikke skader
den lille kroken som går gjennom nåløyet. Trykk på OK når
tråden er fjernet.

Dialogboksmelding: Den automatiske nålitræeren er ikke i
utgangsposisjon. Sying er deaktivert for å hindre skade på
maskinen. Trykk på tasten for den automatiske nålitræeren
for å prøve å utføre manuell rengjøring på nytt, eller kontakt
ditt nærmeste autoriserte servicesenter.
Dialogboksmelding: Den automatiske nålitræeren kan ikke gå
tilbake til utgangsposisjon. Sying er deaktivert for å hindre
skade på maskinen. Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.

Kontakt din autoriserte HUSQVARNA® VIKING®forhandler for å få utført service.

Kontakt din autoriserte HUSQVARNA® VIKING®forhandler for å få utført service.

Maskinen hopper over sting
Satte du i nålen skikkelig?

Sett nålen fast på rett måte som beskrevet i bruksanvisningen.
Se Bytte nål, side 34.

Satte du i feil nål?

Bruk nålsystem 130/705 H.
Bruk en nål som passer til det valgte stoffet og tråden. Se
Velge riktig nål-/trådkombinasjon, side 38.

Er nålen bøyd eller butt?

Sett i en ny nål.

Trædde du maskinen riktig?

Fjern tråden helt og træ maskinen på nytt, se Træing av
overtråden, side 35.

Har du brukt rett trykkfot?

Monter rett trykkfot.

Er nålen for liten for tråden?
Beveger stoffet seg opp og ned sammen med nålen når du syr
frihåndssøm eller broderer?

Skift nål.
Fest trykkfot Q.

172

13 Vedlikehold

Overtråden ryker
Satte du i nålen skikkelig?

Sett nålen fast på rett måte. Se Bytte nål, side 34.

Satte du i feil nål?

Bruk nålsystem 130/705 H.
Bruk en nål som passer til det valgte stoffet og tråden. Se
Velge riktig nål-/trådkombinasjon, side 38.

Er nålen bøyd eller butt?

Sett i en ny nål.

Trædde du maskinen riktig?

Fjern tråden helt og træ maskinen på nytt, se Træing av
overtråden, side 35.

Glir tråden ned og henger seg fast under trådsnellen?

Plasser den store snelleholderen med den flate siden opp
under trådsnellen på snellestiften, eller bruk et trådnett over
større trådsneller. Se Tips og råd ved itræing, side 41.

Er nålen for liten for tråden?
Bruker du tråd som er dårlig, har løkker eller er blitt tørr?

Skift til rett nål til den trådstørrelsen.
Kjøp ny tråd av høy kvalitet hos en autorisert
HUSQVARNA® VIKING®-forhandler.

Hvis du bruker en snellestopper over trådsnellen, er den for
liten slik at tråden henger fast øverst på snellen?

Fest en snellestopper som er litt større enn den aktuelle
trådsnellen.

Bruker du best mulig snellestiftstilling?

Prøv en annen snellestiftstilling (stående eller liggende).

Er stingplatens hull skadet?

Skift stingplate.

Er trådspenningen for stram for den valgte tråden?

Reduser trådspenningen i små intervaller til problemet er løst.

Undertråden ryker

Satte du inn spolen skikkelig?

Bruk kun spoler som er laget spesielt for DESIGNER
RUBY™ 90-maskinen.
Sjekk undertråden.

Er stingplatens hull skadet?

Skift stingplate.

Er spoleområdet fullt av lo?

Fjern lo fra spoleområdet, og bruk kun originale spoler som
er godkjent for denne maskinen.

Er spolen spolt på riktig måte?

Spol en ny trådspole.

Har du brukt rett spole?

Sømmen har ujevne sting
Er trådspenningen rett?

Kontroller spenningen på overtråden.
Fjern tråden helt og træ maskinen på nytt, se Træing av
overtråden, side 35.

Bruker du tråd som er tykk eller har uregelmessigheter?

Skift tråd.

Er undertråden jevnt spolet?

Sjekk spolingen av undertråden.

Har du brukt rett nål?

Sett rett nål fast på riktig måte, som beskrevet i Bytte nål, side
34.
Bruk en nål som passer til det valgte stoffet. Se Velge riktig
nål-/trådkombinasjon, side 38.
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Maskinen transporterer ikke, eller transporterer ujevnt
Trædde du maskinen riktig?

Fjern tråden helt og træ maskinen på nytt, se Træing av
overtråden, side 35.

Har det samlet seg lo mellom transportøren?

Ta av stingplaten og rengjør transportøren med børsten.

Er innstillingen for frihåndssying på?

Slå av innstillingen for frihåndssying i symodus.

Er det angitt at transportøren skal være senket?

Påse at det ikke er angitt at transportøren skal være senket, i
innstillingsmenyen.

Har du brukt rett trykkfot?

Monter rett trykkfot.

Det dannes trådløkker på undersiden av brodermotivet
Har broderiet bygget seg opp for mye til at det beveger seg
fritt under trykkfoten?

Fest trykkfot Q.
Hvis du bruker trykkfot R, må du øke dreiehøyden for
broderiet i innstillingsmenyen i små intervaller, til problemet
er løst.

Brodermotivet er forvridd
Er stoffet satt skikkelig på plass i rammen?

Stoffet må strammes skikkelig.
Benytt rammeklemmer ved bruk av større rammer.

Er den indre broderrammen ordentlig festet til den ytre
broderrammen?

Fest stoffet i rammen slik at den indre rammen passer akkurat
i den ytre rammen.

Er det ledig plass rundt broderarmen og rammen?

Rydd området rundt broderenheten.

Er rammen ordentlig festet?

Påse at rammeklemmen er skjøvet helt inn i rammefestet på
broderarmen.

Brodermotivet har rynket seg
Stabiliserte du stoffet tilstrekkelig?

Sørg for at du bruker rett stabilisering for teknikken eller
stoffet du bruker.

Maskinen vil ikke brodere
Er broderenheten koblet til?

Sørg for at broderenheten er skikkelig festet i kontakten.

Har du festet på feil ramme?

Sett på rett ramme.
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Feilsøke tilkobling
Maskinen kan ikke koble til et WiFi-nettverk
Maskinen kan ikke kobles til et WiFi-nettverk

Kontroller at WiFi er aktivert på maskinen. Trykk på WiFitasten i det øverste feltet eller gå til WiFi-innstillingene.
Kontroller at maskinen registrerer signalet fra WiFi-nettverket.
Registrerer den ikke signalet, må du flytte maskinen nærmere
WiFi-ruteren.
Kontroller at du har valgt riktig WiFi-nettverk.

Maskinen er ikke koblet til Internett.

Pass på at WiFi-ruteren har tilgang til Internett.

WiFi-nettverket er passordbeskyttet

Kontroller at du har valgt ditt eget WiFi-nettverk og at du har
angitt riktig passord. Hvis du ikke vet hva passordet er,
kontakter du nettverksadministratoren.

Maskinen kan ikke synkronisere med mySewnet™ cloud
Maskinen kan ikke synkronisere filer med mySewnet™ cloud

Kontroller at WiFi-tilkoblingen fungerer.
Kontroller at du har logget på mySewnet™-kontoen. Nye
mySewnet™-kontoer er registrert på maskinen eller på
husqvarnaviking.mysewnet.com
Kontroller at det er ledig plass på mySewnet™ cloud.
Dersom WiFi-tilkoblingen fungerer og du likevel ikke får
tilgang til mySewnet™ cloud , kan det være at serveren er
midlertidig utilgjengelig. Prøv på nytt senere.

Service
Få utført regelmessig service på symaskinen hos en autorisert forhandler nær deg!
Hvis du har fulgt denne feilsøkingsinformasjonen og fremdeles har problemer, må du kontakte forhandleren. Det kan være
nyttig å ta med seg stoffet, tråden og stabiliseringen du bruker, til forhandleren. Ta også med en eventuell syprøve som viser
problemet. En slik prøve gir ofte mer informasjon enn ord, og kan hjelpe serviceteknikeren til å finne ut hva som er feil.

Deler og tilbehør fra andre produsenter
Garantien dekker ikke feil eller skader som er forårsaket av bruk av tilbehør eller deler fra andre produsenter.

Tekniske spesifikasjoner
Syhastighet
Maks. 1050 sting per minutt

Nominell spenning
100–120V / 200–240V, 50–60Hz

Nominelt forbruk
< 100 W

Belysning
LED-lys

Fotregulatormodell
FR5

Sikkerhetsklasse
II (Europa)

WiFi-modul
Frekvens: 2.4 band / 802.11 b/g/n
Sendestyrke: +17 dBm
Mottakerfølsomhet: –97 dBm

Symaskinens mål
Lengde: 590 mm
Bredde: 290 mm
Høyde: 360 mm

Nettovekt
Bare maskinen: 14 kg
Broderenhet: 3.7 kg

De tekniske spesifikasjonene og denne bruksanvisningen kan bli endret uten forutgående varsel.
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Laste en søm .............................................................104
Laste en søm eller en bokstav fra en annen plassering ........ 80
Laste et motiv............................................................103
LED-lamper.......................................................... 12, 30
LED-lysene...............................................................158
Legge til en bokstav....................................................115
Lim inn ............................................................. 162, 165
Linje i form...............................................................117
Liste- og miniatyrbildevisning........................................ 86
Liste-/miniatyrbildevisning ................................... 162, 164
Lite ledig plass ...........................................................167
Lite undertråd igjen ...............................................98, 139
Lokk ......................................................................... 12
Lukk ......................................................................... 69
Lydstyrke..................................................................158
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Lysstyrke for LED-arbeidslys .......................................158
løftebrikke ................................................................. 19
Låse skjermen............................................................158

M
Maksimalt antall sting er nådd ......................................147
Maksimalt antall sting er overskredet .............................123
Manuell trådkniv ......................................................... 30
Manuelt knapphull....................................................... 91
Mappen finnes allerede................................................167
Markering av midten.................................................... 48
Markør .............................................................. 142, 144
Markørpiler...............................................................115
Maskinen hopper over sting .........................................172
Maskinen kan ikke koble til et WiFi-nettverk...................175
Maskinen kan ikke synkronisere med mySewnet™ cloud .....175
Maskinen transporterer ikke, eller transporterer ujevnt......174
Maskinen vil ikke brodere ............................................174
maskinens MAC-adresse..............................................160
maskinens serienummer ..............................................160
Maskininformasjon.....................................................160
Maskininnstillinger .....................................................158
med høy signalstyrke.................................................... 58
Medfølgende rammer................................................... 19
Meny for spiss plattsøm ............................................... 79
middels signalstyrke ..................................................... 58
Midlertidige innstillinger for brodering...........................153
Midlertidige innstillinger for sying .................................150
mikrofiberklut ...........................................................170
Mine rammer.............................................................157
Minimer valgområdet..................................................101
Montere / ta av rammen .............................................. 50
Motiver ..................................................................... 49
Motivfil ....................................................................163
Motivinformasjon ......................................................102
Motivkategorier .........................................................102
Motivmeny ........................................................ 101, 117
motivnummer..................................................... 128, 135
multi-valg..................................................................165
Multi-valg ............................................. 106, 113, 162, 164
Multifunksjonsverktøy ................................................. 19
mySewnet™ ............................................................ 54, 63
mySewnet™ cloud........................................................175
mySewnet™ Cloud ................................................... 62–63
mySewnet™ Cloud-mappe .........................................163
mySewnet™ Cloud-mappen ............................... 62, 162–164
mySewnet™ Innstillinger ...............................................160
mySewnet™ Konto ....................................................... 62
mySewnet™ Meny......................................................... 64
mySewnet™ Tjenester.................................................... 62
mySewnet™-konto ........................................................ 62
mySewnet™-kontoen....................................................175
mySewnet™-menyen ..................................................... 62
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N
Navn på motivmeny ...................................................101
Navn på sømmeny ...................................................... 79
Non-Stick glidefot H ................................................... 20
nytt program .............................................................143
Nytt program ............................................................. 79
Nyttefot A ................................................................. 20
Nyttesømmer ............................................................. 22
Nåler ........................................................................ 33
Nålholder med nålklemmeskrue .................................... 13
Nålområde................................................................. 13
Nålstopp oppe/nede.................................................... 17

O
Obs! ...................................................................98, 140
OK........................................................52, 111, 120, 142
OpenType™-skrifter ................................................... 61
Oppbevare stingplaten ................................................. 15
Oppbevaring etter søm ................................................ 29
Oppdater fastvare ved hjelp av en USB-enhet................... 60
Oppdater fastvare ved hjelp av WiFi............................... 59
Opprett
nytt program..........................................................143
Organiser..................................................................165
Overlock ................................................................... 90
Oversikt over maskinen................................................ 12
Overtråden ryker........................................................173

P
Pakke ut maskinen og broderenheten.............................. 28
Panorer ............................................................. 102, 109
Parkeringsposisjon......................................................129
plass i mySewnet™ Cloud ............................................... 63
Plass med hull til knapphullsfot C................................... 14
Plass til stingplate........................................................ 14
Plass til sømspretter og børste ....................................... 14
Plass til tilbehør .......................................................... 14
Plass til trykkføtter ...................................................... 14
Plassere ............................................................. 101, 108
plast.......................................................................... 71
Plattsøm (smal eller bred) ............................................120
Program – oversikt .....................................................142
Programmerbar isying av knapp..................................... 92
Programmere ............................................................101
Programmere broderitekst ...........................................115
programvaren som følger med......................................155
Prosjekt-menyen ......................................................... 68
Prosjektvisning ........................................................... 68
Pyntesømmer – Meny N............................................... 94
PÅ/AV-bryter ............................................................. 14
PÅ/AV-bryteren.......................................................... 28

Q
QUILT ADVISOR – oversikt ....................................... 73
Quilteteknikker ........................................................... 73
Quilteteknikkgrupper................................................... 73

R
rammeklemmen .........................................................139
Rammeklemmer.......................................................... 19
Rammeutvalg ............................................................106
Rediger.....................................................................101
Rediger knapphull ......................................................112
Rediger sømprogram ................................................... 79
Redigere en eksisterende form ......................................118
Redigere et eksisterende motiv eller tekst........................112
Redigere søm- eller bokstavprogram..............................144
Redigere trådfarge ......................................................113
Redusere lysstyrken på LED-arbeidslyset / øke
lysstyrken på LED-arbeidslyset .................................... 17
rekkefølge for fargeblokkene ........................................128
Rengjøre maskinen utvendig.........................................170
rengjøre spoleområdet.................................................170
Rengjøre under spoleområdet.......................................170
Resize ............................................................... 101, 121
Resize-justeringer .......................................................121
Rotasjonshåndtak ......................................... 101, 117, 120
Roter .......................................................................102
Rotere ......................................................................108
Rotere motivet på stoffet .............................................133
Rutenett/bakgrunnsfarge.............................................101

S
Se gjennom File Manager.............................................163
Se videoklipp / komplett animasjon ............................... 69
Selvfestende glideplater ................................................ 21
Send motiv................................................................101
Service .....................................................................175
Sett sammen....................................................... 101, 106
Sette i spolen .............................................................. 44
Sette inn søm eller bokstav...........................................144
SEWING ADVISOR™ – Oversikt................................ 70
Shape-meny ....................................................... 117, 120
Sikring sømbredde.................................................98, 151
Skaleringshåndtak......................................... 101, 117, 120
Skifte mellom sy- og brodermodus ................................. 55
Skifte stingplaten........................................................171
Skinn ........................................................................ 71
Skjul/vis fargeblokkliste ..............................................126
Skjul/vis valgområdet ............................................79, 142
Skjult nettverk ............................................................ 58
Skriftmeny .........................................79–80, 101, 115, 142
skrifttypefiler for broderi .............................................163
Skuff for spoler, kan tas ut ............................................ 14

Slett ........................................................... 142, 144, 162
slett alt .....................................................................117
Slett siste ..................................................................117
slette brukerkontoen...................................................160
Slette en bokstav ........................................................115
Slette en fil eller mappe ...............................................165
Slette en søm eller bokstav...........................................144
Slette fil eller mappe ...................................................167
Slettetast...................................................................107
Slik kommer du i gang med broderingen ........................100
Slik kommer du i gang med WiFi ................................... 58
Slik redigerer du et program du har opprettet ..................143
Slik velger du motiver .................................................104
Slå sammen fargeblokker .............................................126
Smart Save .................................. 79, 86, 101, 111, 126, 134
Snellestifter ................................................................ 31
Snellestopper.............................................................. 19
Snellestoppere ............................................................ 32
Speed - og + .............................................................. 17
Speilvending............................................................... 85
Speilvending i lengden..........................79, 85, 108, 142, 144
Speilvending sideveis ...........................79, 85, 108, 142, 144
Spesialsømmer for valgfrie trykkføtter ............................ 97
Spill av / pause ........................................................... 69
Spiss plattsøm – Meny Q.............................................. 94
Spiss satengsøm (øvelse)............................................... 95
Spol bakover .............................................................. 69
Spol fremover............................................................. 69
Spole gjennom nålen.................................................... 43
Spoledeksel ................................................................ 12
spolehuset.................................................................170
spolehusholderen .......................................................170
Spoler ....................................................................... 19
Spolespindel............................................................... 14
spolespindelen ............................................................ 42
Spolestopper .............................................................. 14
Spoletrådkniv ............................................................. 14
Spoling...................................................................... 42
Spor til klemmene ....................................................... 48
Spor til nålpakker ........................................................ 14
Språk .......................................................................158
Stabiliseringsveiledning............................................ 75–76
Standard syinnstillinger ...............................................156
Start ny...................................................................... 68
Start/stopp ................................................................ 17
Startskjermbilde .......................................................... 54
Startskjermbilde – oversikt............................................ 66
Stingbredde.............................................. 79, 82, 112, 142
Stinglengde .....................................................79, 82, 142
Stingplate................................................................... 12
Stingplate for rettsøm ............................................. 19, 48
Stingplaten for rettsøm ...............................................127
stingtetthet.................................................... 79, 112, 142
Stingtetthet ................................................................ 83
STOP-funksjon .......................................................... 17
STOP-kommando......................................................145
STOP-kommandoen...................................................142
Stor snelleholder ......................................................... 19
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Stretchnål .................................................................. 33
Strikket stoff .............................................................. 71
Sveip.......................................................................... 26
Sy ............................................................................. 90
Sy eller brodere sømprogrammet ..................................146
Sy i knapp .................................................................. 83
Syanbefalinger ....................................................... 79, 81
Syinstruksjoner ...................................................... 75–76
Symodus – oversikt ..................................................... 79
Syteknikker ................................................................ 70
Syteknikkgrupper ................................................... 70, 72
Søm.......................................................................... 90
sømfil ......................................................................163
Sømfil ......................................................................163
Søminformasjon .................................................... 79–80
Søminnstillinger .......................................................... 81
Sømkategorier ....................................................... 79–80
Sømmen har ujevne sting ............................................173
Sømmeny ..........................................79–80, 101, 117, 142
Sømmeny Oversikt...................................................... 25
Sømoversikt ............................................................... 22
sømplassering .......................................................79, 142
Sømplassering ............................................................ 82
Sømprogramlengde ....................................................142
Sømspretter ............................................................... 19
Sømstart .................................................................... 79

T
tastatur .....................................................................142
tastaturet ........................................................... 143–144
Teknikkgrupper .......................................................... 75
Tekniske spesifikasjoner ..............................................175
Tekstforming.............................................................115
Tekstområde .............................................................115
Teleskoptrådfører................................................... 12, 31
teleskoptrådføreren ..................................................... 35
Temasømmer – Meny M .............................................. 93
Tilbehør .................................................................... 19
Tilbehør som følger med .............................................. 19
Tilbehørsskuff ............................................................ 14
Tilgjengelige teknikker i valgt gruppe .............................. 75
Tilleggsprogramvare (PC og MAC)................................. 61
Tilpass .............................................................. 102, 109
Tips og råd ved itræing................................................. 41
Totalt antall sting i motivkombinasjon............................102
Totalt antall sting i motivkombinasjonen ........................110
Transparent tråd ......................................................... 32
Transportøralternativer ........................................ 150, 152
Trekk fotregulatorledningen .......................................... 29
Trekk først ut ledningen ............................................... 29
TrueType™-skrifter..................................................... 61
Trykk ........................................................................ 26
Trykk og flytt................................................................ 26
Trykk og hold ............................................................... 26
Trykk og hold inne ...................................................... 52
Trykkfot .................................................................... 13
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Trykkfot ned og dreie .................................................. 17
Trykkfot opp og ekstra løft ........................................... 17
trykkfot Q ................................................................154
Trykkfot Q ........................................................... 20, 48
Trykkfotfeste.............................................................. 13
Trykkfotløft ..............................................................150
Trykkfotløft – standard ...............................................156
trykkfotpress .............................................................. 79
Trykkfotpress ............................................................. 84
Trykkfotstang ............................................................. 13
Trykkføtter ................................................................ 20
Træ i tvillingnålen........................................................ 39
Træing av overtråden ................................................... 35
tråden floker eller krøller seg når den vikles...................... 41
tråden glir ned på den stående trådsnellen........................ 41
Tråder ....................................................................... 32
Trådfargespoler................................................... 126, 135
trådfordeling .............................................................153
Trådfordeling ................................................ 79, 126, 134
Trådfordelingsfunksjonen ............................................150
Trådfordelingskontroll ................................................. 84
Trådførere for spoling.................................................. 12
Trådkjegleholder ......................................................... 19
Trådkniv.................................................................... 12
trådkombinasjon ......................................................... 38
Trådkutt-/klippeposisjon.............................................129
trådkuttekommando ...................................................145
Trådkuttekommando ..................................................142
Trådleder ................................................................... 13
Trådløs fastvareoppdatering .......................................... 54
Trådnett .................................................................... 19
Trådopptaker.............................................................. 12
Trådprodusent .................................................... 128, 135
Trådsensor ................................................................. 31
trådsnellen er dratt opp på snellestiften ........................... 41
trådspenning ................................................. 79, 126, 153
Trådspenning ............................................................134
Trådspenningkontroll................................................... 84
Trådspenningsbrikker .................................................. 12
trådspenningsfunksjonen .............................................150
Trådstrammer............................................................. 12
trådtykkelse ........................................................ 128, 135
Tråkle ....................................................................... 90
tråkle rundt motivet....................................................138
tråkle rundt rammeområdet .........................................138
Tråklealternativer ......................................... 126–127, 138
Tvillingnål............................................................98, 152
Type broderfot ................................................... 153–154

U
Undertråden ryker ......................................................173
Universalnål ............................................................... 33
Universalverktøy ......................................................... 19
universalverktøyet ......................................................170
USB-enhet ......................................................... 162–164
USB-porter ................................................................ 29

Usynlig faldsøm .......................................................... 91
Usynlig faldsømfot D................................................... 20
Uthev gjeldende fargeblokk................................... 126, 137
Utløserknapp for broderenhet .................................. 16, 48
Utløserknapp for spoledeksel ........................................ 12
utløserknappen ..........................................................170
Utskiftbar dobbel transportør........................................ 21
Utsying av broderi ......................................................120
Utsying av broderi – oversikt........................................126

V
Valg av ramme...........................................................101
Valgområde........................................79, 86, 111, 146, 162
Valgt broderfottype ....................................................126
Valgt ramme....................................................... 126–127
Valgt stoff.................................................................. 79
Valgt søm .................................................................. 81
Valgt type fot.............................................................127
Vanlig sytråd .............................................................. 32
Vanlige funksjoner....................................................... 52
Veiledning for tilbehør ................................................. 75
Veksle mellom liste- og miniatyrvisning................... 111, 146
Veksle mellom redigerings- og filtreringsvisning...............166
Velg alle............................................................. 106, 113
Velg en søm eller en bokstav ......................................... 80
Velg linjeplassering .....................................................119
Velg mellomrom ................................................. 116, 118
Velg sideplassering......................................................119
Velg tekstform ...........................................................116
Velge ett motiv ..........................................................105
Velge like ..................................................................113
Velge linjeplassering....................................................117
Velge mellomrom................................................ 115, 117
Velge motiv (øvelse) ...................................................105
Velge riktig nål-........................................................... 38
Velge sideplassering ....................................................117
Velge stoff ............................................................ 70–71
Velge tekstform .........................................................115
Velkommen til utsying av broderi ..................................127
Vendbar ramme – sidesortering ....................................128
Venstre side................................................................ 13
Vevd (ikke-elastisk) eller strikket (elastisk)........................ 71
Viktig informasjon om nåler ......................................... 33
Viktig informasjon om Resize.......................................122
Vingnål ..................................................................... 33
Visning av valgte og ikke-valgte fargeblokker på
skjermen .................................................................114

Y
Ytre ramme................................................................ 48

Z
Zoom ............................................................... 109, 128
Zoom inn .......................................................... 109, 128
Zoom til alle....................................................... 110, 129
zoom til markør .........................................................132
Zoom til markør ........................................................133
Zoom til ramme.................................................. 110, 129
Zoom ut ............................................................ 109, 128
Zoomalternativer ................................... 101, 110, 126, 129

Ø
Øvre felt.................................................................... 53

Å
Åpne fil eller mappe ...................................................163

W
WiFi ...................................................................53, 175
WiFi – innledning ....................................................... 58
WiFi-innstillingene .....................................................175
WiFi-innstillinger .......................................................160
WiFi-ruteren .............................................................175
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Du har kjøpt en moderne sy- og brodermaskin som kan oppdateres. Siden vi regelmessig gir
ut fastvareoppdateringer, kan det forekomme enkelte ulikheter mellom fastvaren på maskinen
og fastvaren som omtales i bruksanvisningen. Kontakt din lokale autoriserte
HUSQVARNA® VIKING®-forhandler, og sørg for å besøke nettstedet vårt på
www.husqvarnaviking.com for å få de nyeste oppdateringene av fastvaren og
bruksanvisningen.
Vi forbeholder oss retten til å endre maskinutstyr og tilbehørsutvalget uten forutgående varsel
samt foreta endringer i ytelse og konstruksjon. Slike modifikasjoner vil imidlertid alltid bli
gjort for å gagne brukeren og produktet.

ÅNDSVERK
Patenter som beskytter dette produktet står oppført på et klistremerke under symaskinen.
DELUXE, DESIGNER, 177, DESIGNER RUBY, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, 178,
JOYOS ADVISOR, MYSEWNET, VIKING, og KEEPING THE WORLD SEWING &
Design er varemerker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.
HUSQVARNA og H-en med krone er varemerker tilhørende Husqvarna AB. Alle
varemerker brukes i henhold til lisensen av VSM Group AB.

Vi gjør oppmerksom på at når dette produktet skal kastes, må det resirkuleres
på en trygg måte i henhold til nasjonal lovgivning angående elektriske/
elektroniske produkter. Ikke kast elektriske apparater som usortert
husholdningsavfall. Benytt egne returpunkt. Kontakt lokale myndigheter for å
få informasjon om hvilke returpunkter som er tilgjengelige. Når gamle
apparater byttes ut med nye, kan det være at forhandleren er juridisk forpliktet
til å ta inn det gamle apparatet ditt og kassere det uten ekstra kostnad.
Dersom elektriske apparater kastes på søppelfyllinger eller avfallsplasser, kan
farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og komme inn i næringskjeden og
medføre helseskader og redusert trivsel.

Manufacturer
VSM GROUP AB, SVP Worldwide
Soldattorpsgatan 3, SE-554 74, Jonkoping, SVERIGE
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