HUIPPUOMINAISUUDET
mySewnet™-YHTEYS

INNOVATIIVISET OMINAISUUDET

Löydä luovien mahdollisuuksien maailma ja suora pääsy
mySewnet™-ominaisuuksiin DESIGNER RUBY™ 90 -ompeluja kirjontakoneen kapasitiivisen kosketusnäytön avulla.

Nauti suuremmasta tilasta ja helppokäyttöisyydestä
uusimpien ominaisuuksiemme avulla.

WIFI
Muodosta yhteys mySewnet™-pilvitiliin kuviotiedostojen
tallentamista ja siirtämistä, sovellusten käyttämistä ja muita
toimintoja varten.

mySewnet™ CLOUD
Luo ilmaiseksi oma mySewnet™-pilvitili ja ota käyttöön
ilmaiset sovellukset, kuvioiden siirtäminen ja monet muut
edut.

mySewnet™ -TILAUS

SUUREMPI VÄRILLINEN KOSKETUSNÄYTTÖ
217x136 mm:n tablettimaisella näytöllä on helppo liikkua
käyttämällä kosketuseleitä, kuten pyyhkäisyä, nipistystä ja
levitystä.

SUUREMPI TYÖTILA
Päästä luovuutesi valloilleen suurella työskentelyalueella:
310 mm neulan oikealla puolella ja yli 140 mm korkeutta
suuriin ja tilaa vieviin projekteihin.

MAHDOLLISUUS KÄYTTÄÄ SUURIA LANKARULLIA
Sisäänrakennettu teleskooppilankateline mahdollistaa
isojen lankarullien käytön ilman lisätarvikkeita.

Nauti tuhansista kirjontakuvioista suoraan näytöllä sekä
muokkaa ja mukauta kirjontojasi mukana 90 päivän
ilmaisella mySewnet™ SILVER -tilauksen kokeiluversiolla.*

ISOMMAT PUOLAT

mySewnet™ BLOG

Ompele ja kirjo entistä pidempään ilman keskeytyksiä
suuremman puolakoon ansiosta.**

Saat näytölle liveopastuksen: uutisia, vinkkejä, ilmaisia
projekteja ja kuvioita.

HUSQVARNA® VIKING® APPS
Käytä sovelluksia, joita ovat mySewMonitor™, joka valvoo
ompeluprosessiasi ja kuvion sijoittelua, ja QuickDesign™,
joka luo kirjontakuvioita tabletilta tai älypuhelimelta. Lisäksi
JoyOS ADVISOR™ -sovellus tarjoaa tukea ja opetusohjelmia,
missä tahansa oletkin.

TEHOKKAAT TYÖVALOT
Optroniikan asiantuntijoiden kehittämää ja mullistavaa
LED-teknologiaa hyödyntävä työvalo näyttää ompeleet
todellisissa väreissä ja käytännössä ilman varjoja. Vaihda
valon voimakkuutta nopeasti ja helposti koneen
etuosassa olevalla painikkeella.

ERGONOMINEN MUOTOILU
Ompele mukavaksi ja intuitiiviseksi suunnitellulla koneella.

ERINOMAINEN VAKAUS
Vähemmän tärinää ompelussa tai kirjonnassa, hiljainen
käyntiääni.

*90 päivän ilmaisen kokeilujakson jälkeen maksullinen tilaus vaaditaan tiettyjen
ominaisuuksien käyttöön.
*verrattuna aiempiin DESIGNER RUBY™ -malleihin.
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Ompelu- ja kirjontakone
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HUIPPUOMINAISUUDET
JoyOS ADVISOR™
Alan johtavan JoyOS ADVISOR™ -järjestelmämme avulla
voit helposti navigoida vaiheittaisten opetusohjelmien ja
ompelu- ja kirjontaprojektien välillä.

INTERAKTIIVISET OPETUSOHJELMAT
Opi ompelemaan kauluksia, helmapäärmeitä,
erikoisompelutekniikoita, vetoketjuja, kauniita
kirjontakuvioita ja paljon muuta.

NAUHAKIRJONTA
Luo todella ainutlaatuisia kuvioita innovatiivisella
nauhakirjontalaitteella, joka on yhteensopiva DESIGNER RUBY™ 90
-ompelu- ja kirjontakoneen kanssa. Lisävarusteena saatavat
kiinnitysohjain ja ompeleet nauhan ompeluun.

ELEKTRONINEN NEULAVOIMA
Ompele paksuja kankaita tai useita kerroksia
maksimineulavoimalla 150NWT.

OMPELUOHJEET
Ompelu- ja kirjontaprojektit, joissa on vaiheittaiset
ohjeet, mukaan lukien linkitetyt suositellut ompeleet
tai kirjontakuviot.

VAIHEITTAISET OHJEET
Opettele käyttämään koneen huippuhienoja toimintoja,
kuten kuvioiden sijoittaminen ja muotoilu jne.

TUKIKANGASOPAS
Loistava apuväline sopivan tukikankaan valintaan.

PIKAOPASTUS
Opit koneen perusasetukset ompelua ja kirjontaa
varten ja pääset ompelemaan nopeammin.

LISÄTARVIKEOPAS
Esittelee joitakin valikoimamme kehittyneempiä
lisätarvikkeita asetuksineen ja ohjeineen.

deLuxe™-OMMELJÄRJESTELMÄ
Täydellinen langansyöttö käytetystä langasta tai kankaasta
riippumatta. Vähemmän vaivaa koneen säätöihin, ja saat
laadukkaita tuloksia, sillä koneessa on automaattinen
langansyöttö tai langankireyden tunnistus.

AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM
Syöttö on aina tasainen, sillä kone tuntee kankaan
paksuuden ja mukauttaa paininjalan puristuksen siihen.

AUTOMAATTINEN PAININJALAN NOSTO

• Paininjalka laskeutuu ja nousee automaattisesti
kaikissa ompelutekniikoissa.

• Neljä asentoa: alhaalla, kääntö, ylhäällä ja lisänosto.
• Kone laskee syöttäjän automaattisesti, jolloin
paksujen kankaiden ja tilkkutöiden työntäminen
paininjalan alle on helppoa.

AUTOMAATTINEN PAININJALAN
KÄÄNTÖASENTO

• Paininjalka kohoaa automaattisesti oikealle
korkeudelle, kun neulastop alas on käytössä
kankaan kääntämistä, applikointia ja
tikkaamista varten.
• Kädet ovat vapaina ohjaamaan kangasta.

AUTOMAATTINEN PAININJALAN PURISTUS

• Kone tuntee ommeltavan kankaan paksuuden ja

säätää puristuksen taaten tasaisen syötön kaikille
kankaille.

LAAJA VALIKOIMA SISÄÄNRAKENNETTUJA
OMPELEITA JA KIRJONTAKUVIOITA
• Nauti yli 800 sisäänrakennetusta ompeleesta ja patentoiduista
HUSQVARNA® VIKING® -ommeltekniikoista, kuten koho-,
paljetti-, applikointi-, lanka- ja teemanompeleista.
• Yli 650 sisäänrakennettua kirjontakuviota.

SUURI KIRJONTA-ALUE
Kirjo suuria kuviota DESIGNER™ Imperial 360x260mm
-vakiokehällä tai alan suurimmalla 360x350mm DESIGNER™
Majestic -lisäkehällä.

DESIGN POSITIONING
• Kirjontakuviot on helppo sijoitella millintarkasti tällä upealla
toiminnolla.

• Ilmaisen mySewMonitor™-sovelluksen sijoitteluominaisuuden
avulla voit nähdä projektisi näytöllä kehälle sijoitettuna.

NAPINLÄPIEN KIRJOMINEN JA
KORISTEOMPELEET KEHÄLLÄ
Laajenna luovia mahdollisuuksiasi yhdistelemällä koneen
ompeleita. Voit myös suippo-ommella kehässä ja luoda
kohdistettuja kulmia ja kauniita kulmaefektejä valituista
koristeompeleista.

AUTOMAATTINEN HYPPYTIKKIEN
KATKAISU
Et joudu leikkelemään hyppytikkejä kuvion valmistuttua.

SUURI KIRJONTANOPEUS

• Hyppytikit katkaistaan automaattisesti ja langanpäät

Kirjontanopeus jopa 1 000 tikkiä minuutissa.

• Automaattinen langankatkaisu katkaisee ylälangan

KIRJONTAKUVIOIDEN MUOKKAAMINEN

vedetään nurjalle puolelle.

jokaisen värinvaihdon yhteydessä.

• Muokkaa ja mukauta kirjontakuvioita näytöllä, mm. värin
muokkaaminen ja ompelujärjestyksen muuttaminen.

• Kierrä, peilaa, skaalaa, muuta kokoa, siirrä, ryhmittele ja pura

ILMAINEN TIETOKONEOHJELMISTON
LATAUS

KUVION MUOTOILU

Käytä ilmaista mySewnet™-kirjontaohjelmistoa
lisätäksesi ompelu- ja kirjontakoneen mahdollisuuksia.
Sen mukana saat seuraavat ominaisuudet:

ryhmittely.

Luo rajattomasti uusia kirjontoja toistamalla kuvioita tai ompeleita
Design Shaping -ominaisuudella. Automaattisen sijoittelun avulla
voit säätää valittuja kuvioita tai ompeleita eri muodoissa.

APPLIKOINTIKUVIOT
Voit suunnitella applikointikuvioita koneen näytöllä
ilman tietokoneohjelmaa.

• Valitse sisäänrakennetuista muodoista kuten: sydän, kukka,
kirjaimet ja monta muuta.

• Eri ommelvaihtoehtoja applikointikuvion viimeistelyyn.

• mySewnet™ Cloud -yhteysmoduuli:
Yhteysmoduulin avulla voit liittää ompelukoneen
tietokoneeseesi.

• Microsoft® Internet Explorer® Plug-in- tai macOS®
Finder® - käyttöjärjestelmäohjelmiston uudistus:
katso kuvioita pienoiskuvina, lataa eri
kirjontatiedostomuotoja ja paljon muuta.

• QuickFont: Luo kirjontafontteja useimmista
TrueType™ -fonteista tietokoneellasi.

HARSIMINEN
Harsimalla kiinnität ilman kankaan pingotusta. Valitse harsiminen
joko kuvion tai kehäalueen ympäri.

AUTOMAATTINEN ÄLYKÄS TALLENNUS
Kirjonnassa jatkuva automaattinen tallennus on käytössä, ja voit
jatkaa kuviota vaikkapa sähkökatkoksen jälkeen. Voit käyttää
älykästä tallennuksia manuaalisesti milloin tahansa.

TERVETULOA KIRJONTATILAAN
Tarkista ja säädä kirjonta-asetukset ennen siirtymistä
kirjontatilaan.
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KIRJOMINEN

MUKANA VAIHDETTAVA YLÄSYÖTTÄJÄ

AUTOMAATTINEN PAININJALAN NOSTO

Olipa kankaasi millaista tahansa, se pysyy napakasti paikallaan
ompelun aikana.

Paininjalka nousee jalkaa välittömästi, kun neula pysähtyy
ala-asentoon ja langankatkaisun jälkeen.

• Yläsyöttäjä ja vaihdettavat paininjalat syöttävät kangas- ja/tai

KEVYT, YKSIOSAINEN ALUMIINIRUNKO

vanukerroksia tasaisesti.

• Se on erinomainen tilkkuilussa, sametin, joustavien

kankaiden, nahkajäljitelmien ja sellaisten kankaiden
ompelussa, jotka vaativat tarkkaa kohdistamista.

SUORAOMMELPISTOLEVY JA ANTURI
Loistava apuväline suoraompeluun millä tahansa lisälaitteella tai
kirjonnassa.

• Kun suoraommelpistolevy on kiinnitettynä, kone aktivoi
suoraommelturvatoiminnon, jos valitset muun kuin
suoraompeleen.

OMPELUTOIMINNOT

Kevyt yksiosainen alumiinivalun ansiosta DESIGNER RUBY™ 90
-ompelu- ja kirjontakonetta on helppo kuljettaa. Yksiosainen
runko takaa vahvan rakenteen, johon voit luottaa.

NOPEA PUOLAUS
• Helppo ja kätevä puolaus langoitusta purkamatta, myös
puolaus neulan kautta.

• Erillistä puolausmoottorin avulla voit puolata ompelun tai
kirjonnan aikana.

SOTKEUTUMATON SUKKULA
Sotkeutumaton sukkula estää lankojen tarttumisen
puola-alueelle.

Kaikki tarvitsemasi toiminnot ovat napin painalluksen päässä
tai voit ohjelmoida ne tarpeisiisi sopiviksi.

KAKSI USB-PORTTIA

TÄYSIN TASAPAINOISET NAPINLÄVET

Nauti säästettyjen ompeleiden, päivitysten ja paljon muuta
sujuvasta siirrosta.

Napinläpimittarin avulla napinlävistä tulee täydellisiä joka kerta.

• Tasapainoiset napinlävet syntyvät ompelemalla molemmat
pylväät samaan suuntaan.

• Valittavana on 16 erilaista napinläpeä ja 3 punospistoreikää
eri ompelukohteisiin.

29 neulan asemaa

LISÄVARUSTELOKERO, JOSSA ON
RÄÄTÄLÖIDYT OSASTOT
• Säilytä paininjalat aakkosjärjestyksessä
• Suoraommelpistolevy napsahtaa paikalleen
• Ura napinläpimittarille

Suoraompeleen voi kohdistaa 29 eri kohtaan, joten voit ommella
täsmälliset päällitikkaukset, reunatikkaukset, alatikkaukset,
tikkaukset sauman keskelle tai vanutikkaukset.

TUUMA-/SENTTIVIIVAIN POHJALEVYSSÄ

KOLME VAPAAOMPELUTILAA

• Viivaimen koko 48,5 cm
• Nappimittari

Valittavana kolme ompelutila-asetusta projektiisi sopivaksi.

OMPELEEN SIJOITTELU
Kaikkien alle 7 mm:n ompeleiden paikkaa voi vaihtaa.

TIKKITASAPAINO
Säätää automaattisesti parhaan syöttötasapainon
ommeltaessa eteen- ja taaksepäin, ja koristeommel näyttää
upealta joka kerta.

SUIPPO-OMMEL KORISTEOMPELEILLE
Suippo-ommel valittujen koristeompeleiden alkuun/loppuun.
Kulma-astetta muuttamalla saat rajattomasti mahdollisuuksia.

KONE
MUKAUTETTU NÄYTTÖKOKEMUS
Uudistettu graaﬁnen käyttöliittymä on nykyaikainen,
käyttäjäystävällinen kokemus, joka voidaan mukauttaa
vaihtamalla värimaailmaa tyylisi mukaan.

YLÄ- JA ALALANKAVAHDIT
Se hälyttää, kun alalanka on vähissä tai kun ylälanka katkeaa.

Mittaa kätevästi suoraan DESIGNER RUBY™ 90 -ompelu- ja
kirjontakoneella.

TÄYSIN AUTOMAATTINEN YLÄLANGAN
PUJOTUS
Täysautomaattinen langoitin langoittaa neulan
ompeluvalmiiksi vaivatta yhdellä painalluksella.

YHTEENSOPIVA MONIJALKAISEN
TOIMINNAN KANSSA
Ohjaa koneen useita toimintoja, kuten langankatkaisua
tai taaksesyöttöä, etkä joudu irrottamaan käsiäsi työstä.

SÄILYTYSKOTELO KIRJONTALAITTEELLE
Suojaa ja kuljeta kirjontalaitetta tyylillä.

MUOTOILTU JA SUUNNITELTU
RUOTSISSA
HUSQVARNA VIKING® on suunnitellut ja valmistanut
huippulaadukkaita ja teknisesti edistyksellisiä
ompelukoneita jo yli 145 vuotta.

VIKING, DESIGNER, DESIGNER RUBY, JOYOS ADVISOR, MYSEWNET, MYSEWNETMONITOR, DELUXE ja QUICKDESIGN ovat KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.:n tavaramerkkejä. HUSQVARNA ja "H"-kruunu ovat Husqvarna AB:n tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä.
©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Kaikki oikeudet pidätetään. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. macOS, Finder ja TrueType ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
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OMPELU

