VIKTIGE FUNKSJONER
KOBLET TIL mySewnet™
Oppdag et univers av kreative muligheter med tilgang til
mySewnet™-funksjonene direkte fra sy- og brodermaskinen
DESIGNER RUBY™ 90.

WIFI-TILGANG
Koble til mySewnet™ Cloud-kontoen for å lagre motivﬁlene dine,
overføre motiver, bruke apper, med mer.

mySewnet™ CLOUD
Få en mySewnet™ Cloud-konto uten ekstra kostnad, hvor du kan
bruke apper, overføre motiver, med mer.

mySewnet™ ABONNEMENT
Du får også tilgang til tusenvis av brodermotiver direkte på
skjermen, og kan redigere og tilpasse broderiene dine ved å
benytte deg av en 90-dagers gratis prøveversjon av mySewnet™
SILVER-abonnementet.*

INNOVATIVE MASKINFUNKSJONER
Boltre deg på større plass, og med de nyeste funksjonene våre
går arbeidet som en lek.

STOR BERØRINGSSKJERM I FARGER
På den store 10,1" (217 x 136 mm) kapasitive,
nettbrettlignende skjermen med berøringsfunksjon kan du
enkelt navigere på skjermen ved å bruke berøringsbevegelser
som sveip, klyp og spre.

MER PLASS TIL Å ARBEIDE PÅ
På arbeidsområdet er det mer enn 12 tommer (310 mm) til
høyre for nålen og over 5,5 tommer (140 mm) i høyden, noe
som gir god plass også til store og tykke prosjekter.

MULIGHET FOR STOR TRÅDSNELLE
Med det innebygde teleskoptrådstativet kan du bruke større
trådsneller uten at du trenger ekstra tilbehør.

mySewnet™ BLOGG

STØRRE SPOLER

Få tilgang til nyheter, tips og råd, gratis prosjekter, og motiver
direktesendt på skjermen din.

Med større spoler kan du sy og brodere over lengre tid uten
avbrudd.**

HUSQVARNA® VIKING® APPER

KRAFTIG ARBEIDSLYS

Få tilgang til apper som mySewMonitor™ som overvåker
utsyingen og motivplasseringen, og QuickDesign™ som gjør at
du kan lage brodermotiver på nettbrettet eller smarttelefonen.
Med JoyOS ADVISOR™-appen får du i tillegg støtte og veiledning
uansett hvor du beﬁnner deg.

Belysningen i arbeidsområdet er utviklet av fagfolk på
optronikk-feltet ved hjelp av revolusjonerende LED-teknologi,
som gjør at du kan se sømmene i sanne farger og praktisk talt
uten skygger. Endre lysstyrken raskt og enkelt med knappene
foran på maskinen.

ERGONOMISK UTFORMING
Sy med en intuitiv, komfortabelt utformet maskin.

ENESTÅENDE STABILITET
Maskinen er stillegående og stabil og syr eller broderer med
lite vibrasjon.
*Etter en 90-dagers gratis prøveperiode må du kjøpe abonnement for å få tilgang til visse funksjoner.
**Sammenlignet med tidligere DESIGNER RUBY™-modeller.
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Sy- og brodermaskin
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VIKTIGE FUNKSJONER
JoyOS ADVISOR™
Med det bransjeledende JoyOS ADVISOR™-systemet vårt kan
du enkelt navigere deg gjennom trinnvise veiledninger og
komplette sy- og broderprosjekter.

INTERAKTIVE VEILEDNINGER
Lær hvordan du syr krager, falder, bruker eksklusive
syteknikker, setter i glidelåser og syr vakre
brodermotver med mer.

MULIGHETER FOR BÅNDBRODERI
Lag helt unik dekor ved hjelp av det innovative tilbehøret for
kreative dekorasjoner som er kompatibelt med sy- og
brodermaskinen DESIGNER RUBY™ 90. Det valgfrie tilbehøret
fører og syr fast båndet uten problemer.

ELEKTRONISK NÅLTRYKK
Sy gjennom tykke stoﬀer eller ﬂere lag ved hjelp av et maksimalt
nåltrykk på 150 NWT.

SYINSTRUKSJONER
Innebygd på maskinen ﬁnner du sy- og broderprosjekter
med trinnvise instruksjoner, inkludert koblinger til
anbefalte sømmer eller brodermotiver.

ARBEIDSBOK MED TRINNVIS VEILEDNING
Lær å bruke de enestående funksjonene på maskinen,
som Design Positioning og Design Shaping med mer.

STABILISERINGSVEILEDNING
God å ha når du skal velge riktig stabilisering til
syprosjektet.

HURTIGSTARTVEILEDNING
Lær hvordan du konﬁgurerer maskinen for
grunnleggende søm og broderier for å komme raskere i
gang med syingen.

VEILEDNING FOR TILBEHØR
Komplett konﬁgurering og instruksjoner for noe av vårt
mer avanserte tilbehør.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM
Oppnå jevn transportering når du syr, ved hjelp av
kontinuerlig registrering og automatisk justering for
enhver stoﬀtykkelse.

TRYKKFOTLØFT

deLuxe™ STITCH SYSTEM

• Trykkfoten senkes og heves automatisk for hver

Oppnå perfekt trådmating uansett hvilken type tråd eller stoﬀ du
bruker. Bruk mindre energi på å justere maskinen, og oppnå
resultater av høy kvalitet med trådspenningssensor og automatisk
trådfordeling.

• Fire stillinger: ned, dreie, opp og ekstra løft.
• Senker automatisk transportøren ved ekstra løft for å

syteknikk.

gi så stor plass som mulig til å skyve tykke stoﬀer og
quiltearbeider lett under foten.

TRYKKFOT DREIE

• Trykkfoten hever seg automatisk til perfekt høyde når
du bruker nålstopp nede for rask endring av
syretning, enkel applikasjonssøm og quilting.
• Du har hendene fri for å styre stoﬀet.

TRYKKFOTPRESS

• Trykkfoten registrerer kontinuerlig tykkelsen på
stoﬀet og justerer automatisk trykkfotpresset, for
jevn mating av alle typer stoﬀer.

STORT UTVALG AV INNEBYGDE SØMMER
OG BRODERMOTIVER
• Ta i bruk mer enn 800 innebygde sømmer og teknikker,
inkludert løse applikasjoner og paljett-, applikasjons-,
garn- og temasømmer.
• Få tilgang til over 650 innebygde brodermotiver.

STORT BRODEROMRÅDE
Broder større prosjekter ved hjelp av DESIGNER™ Imperial Hoop
360 x 260 mm (medfølger), eller DESIGNER™ Majestic Hoop
360 x 350 mm (ekstra tilbehør) som er bransjens største.

DESIGN POSITIONING
• Plasser broderiene dine og få dem til å stemme overens,
nøyaktig sting for sting, ved hjelp av Design Positioning.

• Bruk motivplassering-funksjonen i den kostnadsfrie

mySewMonitor™ -appen for å vise prosjektet i rammen på
skjermen, og enklere kunne plassere motivene.

HØY BRODERHASTIGHET
Sy opptil 1000 sting i minuttet.

TILPASS BRODERMOTIVENE DINE
• Du kan endre og tilpasse brodermotivene på skjermen, og også
redigere farger og endre broderrekkefølgen.

• Roter, speilvend, skaler, endre størrelse på, ﬂytt, grupper og del
opp grupper av motiver.

BRODER KNAPPHULL OG
PYNTESØMMER I RAMMEN
Ta kreativiteten din til nye høyder og lag alle motivene du
måtte ønske ved å kombinere de innebygde sømmene. Du kan
også sy spiss plattsøm i rammen for å lage skråhjørner og
lekre vinkeleﬀekter ved hjelp av utvalgte pyntesømmer.

Automatisk kutt ved hoppesting
Ikke bruk tid på klipping når du lager vakre broderier.

• Hoppesting kuttes automatisk og trådendene trekkes ut på
baksiden av stoﬀet.

• Den automatiske trådkniven kutter kun overtråden ved hver
fargeendring.

TILLEGGSPROGRAMVARE SOM KAN
LASTES NED TIL MASKINEN
Få tilgang til tilleggsprogramvaren for brodering på
mySewnet™ og gled deg over ﬂere nyttige funksjoner på syog brodermaskinen din. Du får følgende tilleggsfunksjoner:

DESIGN SHAPING

• Kommunikasjonsmodulen mySewnet™ Cloud:

Lag endeløse nye broderier ved å gjenta motiver eller sømmer i
Design Shaping-funksjonen. Bruk knappene for automatisk
motivplassering til å justere de valgte motivene eller sømmene
langs en rekke ulike former.

• Plugin-modulen for Microsoft® Internet Explorer® eller

LAG APPLIKASJON

• QuickFont: Lag en rekke broderiskrifttyper av en hvilken

Lag applikasjoner direkte på skjermen på maskinen
– du behøver ikke ekstra programvare.

Gjør det mulig for deg å koble symaskinen til
programvaren på datamaskinen via WiFi.
operativsystemutvidelsen macOS® Finder®: Vis motiver
som miniatyrbilder, les ulike broderﬁlformater, med mer.
som helst TrueType®-skrift på datamaskinen, og legg dem
til på maskinen.

• Velg blant innebygde former som for eksempel hjerte, blomst,
bokstaver med mer.

• Bruk de ulike sømalternativene til å sy ferdig applikasjonen.

VELKOMMEN TIL UTSYING AV BRODERI

TRÅKLEALTERNATIV

Kontroller og juster innstillingene for broderi før du går til
utsying av broderi.

Bruk tråklesømmer til å feste stoﬀet uten å sette det i en ramme. Velg
mellom å tråkle rundt motivet eller å tråkle rundt rammeområdet.

AUTOMATISK SMART SAVE
Bruk denne funksjonen til å lagre arbeidet ditt kontinuerlig og
automatisk mens du broderer, selv om det oppstår strømbrudd.
Du kan når som helst velge å bruke Smart Save manuelt.
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BRODERIER

UTSKIFTBAR DOBBEL
TRANSPORTØR MEDFØLGER
Uansett hvilken stoﬀtype du bruker, har det aldri vært enklere å
holde stoﬀet på plass mens du syr.

• Den utskiftbare 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, lær og
stoﬀer som krever nøyaktig mønstertilpassing.

AUTOMATISK TRYKKFOTLØFTER
Hever trykkfoten umiddelbart når nålen stopper i stoﬀet og
etter at tråden er kuttet.

LAV VEKT, STØPT AV ALUMINIUM I ETT
STYKKE
Med den lette aluminiumsrammen er sy- og brodermaskinen
DESIGNER RUBY™ 90 enkel å transportere. Siden den er støpt i
ett stykke, er maskinen også sterk og stødig.

STINGPLATE FOR RETTSØM OG SENSOR
Disse er til svært god hjelp ved sying av rettsøm med mange
typer spesialtilbehør og til broderier.

• Fest stingplaten for rettsøm, og maskinens sensor varsler
deg hvis du velger en annen søm enn midtstilt rettsøm.

SYFUNKSJONER
Du har alle nødvendige funksjoner til din disposisjon – bare trykk
på en tast eller programmer dem etter behov.

PERFEKT BALANSERTE KNAPPHULL
Ettrinns-knapphullsfoten syr ettrinns knapphull automatisk, like
ﬁne hver gang.

• Syr begge sidene av knapphullet i samme retning for å lage
jevne knapphull.

• 16 knapphullsstiler og 3 snorhull som er utformet for ulike
bruksområder.

29 NÅLSTILLINGER
Sy en rettsøm i 29 ulike nålstillinger for å oppnå en ideell
plassering når du syr rettsømmer, kantsømmer, syr ned falder,
syr oppå sømmer eller quilter.

TRE INNSTILLINGER FOR FRIHÅNDSSØM
Velg blant tre innstillinger for frihåndssøm for å ﬁnne den som
passer til prosjektet ditt.

SØMPLASSERING

TIDSBESPARENDE SPOLING
• Ved å spole gjennom nålen kan du spole spolen raskt og
enkelt uten å ta av tråden.

• Med en egen spolemotor kan du spole ekstra spoler mens
du syr eller broderer på andre prosjekter.

KNUTEFRI ROTASJONSKROK
Med den knutefrie rotasjonskroken unngår du at tråder
henger seg fast i spoleområdet.

TO USB-PORTER
Rask og problemfri overføring av lagrede sømmer,
oppdateringer, med mer.

TILBEHØRSSKUFF MED
SKREDDERSYDDE ROM

• Oppbevar trykkføttene i alfabetisk rekkefølge
• Stingplaten for rettsøm klikker på plass
• Spor til ettrinns-knapphullsfot

LINJAL MED TOMME-/CM-MÅL PÅ
BUNNPLATEN
Praktisk oppmåling direkte på sy- og brodermaskinen
DESIGNER RUBY™ 90.

• Linjal på opptil 19” (48,5 cm)
• Linjal til knapper

Det er mulig å ﬂytte hele sømmen for alle sømmer som er mindre
enn 7 mm brede, på den måten kan du enkelt justere sømmene i
syprosjektet.

HELAUTOMATISK NÅLITRÆER

SØMBALANSE

Du kan bare trykke på en knapp, så træs nålen og maskinen
er klar til å sy – problemfri itræing hver eneste gang.

Stiller automatisk inn den ideelle sømbalansen når du syr forover
og bakover, slik at pyntesømmene dine ser like fantastiske ut
hver eneste gang.

KOMPATIBEL MED
MULTIFUNKSJONSPEDALEN

AVSMALNING AV PYNTESØMMER
Sy spiss plattsøm i begynnelsen og/eller slutten av utvalgte
pyntesømmer. Endre vinkelen på den spisse plattsømmen og få
ubegrensede muligheter.

MASKINEN
TILPASSET SKJERMOPPLEVELSE
Brukergrensesnittet gir deg en moderne og brukervennlig
opplevelse, som du kan tilpasse ved å bytte ut fargene slik at de
passer din stil.

OVER- OG UNDERTRÅDSENSORER
Varsler deg når det er lite tråd igjen på spolen eller når
overtråden ryker.

Styr ﬂere av funksjonene på maskinen, som trådkniv eller
bakoversøm, uten å ta hendene bort fra syprosjektet, med
dette valgfrie tilbehøret.

DEKSEL TIL BRODERENHETEN MEDFØLGER
Beskytt og transporter broderenheten med stil.

UTFORMET OG KONSTRUERT I SVERIGE
HUSQVARNA® VIKING® har utviklet symaskiner av
førsteklasses kvalitet med banebrytende teknologi i over 145 år.

VIKING, DESIGNER, DESIGNER RUBY, JOYOS ADVISOR, MYSEWNET, MYSEWNETMONITOR, DELUXE og QUICKDESIGN er varemerker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA og H-en med krone er varemerker tilhørende Husqvarna AB og brukes i henhold til lisensen.
©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Med enerett. Andre produkt- og ﬁrmanavn som er nevnt i dette dokumentet, er varemerker for sine respektive eiere. macOS, Finder og TrueType er varemerker tilhørende Apple Inc.
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