
Berøringsskjerm i farger

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknologi

Stort broderområde og stor sømoverflate

Redigere og lagre brodermotiver

Grunnleggende motivplassering 

Merk: Se etter -symbolet hvis du vil ha mer informasjon om de enestående funksjonene.

Enestående funksjoner

Funksjoner og fordeler 



Muligheter

BERØRINGSSKJERM I FARGER
Lett å navigere gjennom ulike skjermbilder for brodering, 
redigering og sying.

• Stor (3,5") berøringsskjerm i farger med høy 
oppløsning (320 x 240).

• Tydelig tekst og realistiske brodermønstre på skjermen.

• Et enkelt grafisk grensesnitt, utformet av syere for syere.

• Alle funksjoner og sømmer nås med et tastetrykk.

• Innebygd støtte med hurtighjelpen: Trykk på en søm, et 
ikon eller en funksjon for å vise det aktuelle navnet og en 
beskrivelse.

GRUNNLEGGENDE MOTIVPLASSERING 
Få broderiene til å stemme perfekt overens hver eneste gang.

• Bruk grunnleggende motivplassering for å oppnå perfekt 
plassering.

• Med grunnleggende motivplassering kan du forvandle et 
hvilket som helst motiv til et endeløst motiv.

• Design Positioning Wizard gjør det utrolig enkelt.

FRIHÅNDSSYING MED EN HVILKEN SOM HELST SØM
Sy quiltearbeider og vakre frihåndsbroderier på en enkel 
måte med en søm etter eget ønske.

• Velg frihånd-flytende eller frihånd-fjæring fra SET-menyen.

START/STOPP-FUNKSJON 
Enkelt å sy med jevn hastighet uten å bruke fotregulatoren. 

• Trykk på Start/Stop for å starte og stoppe syingen. 

• Passer godt til å sy rader med pyntesøm, frihåndsquilting, 
og til å lage knapphull.

• Ideelt for syere med fysiske begrensninger.

Nyskapning
UTFORMET OG KONSTRUERT I SVERIGE
HUSQVARNA VIKING® har konstruert og produsert 
symaskiner av førsteklasses kvalitet med banebrytende 
teknologi i over 140 år.

PROGRAMVARE SOM FØLGER MED MASKINEN
En programvarepakke for PC kan lastes ned gratis til sy- og 
brodermaskinen HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 
40. Med den får du følgende tilleggsfunksjoner:

• Organiser motivene dine, opprett bildefiler og skriv ut 
kataloger med mer.

• Bruk QuickFont-programmet til å lage broderiskrifttyper 
av en hvilken som helst TrueType™-skrift på datamaskinen.

HUSQVARNA VIKING® EMBROIDERY SOFTWARE FOR PC 
(VALGFRITT TILBEHØR)
– Lag dine egne, personlige broderimotiver på datamaskinen.

• Dette er noe av det beste som finnes på markedet når 
det gjelder broderprogramvare, og den er tilgjengelig 
både for PC og MAC®. Den bidrar til at du kan utnytte 
kreativiteten din maksimalt og gi broderiene dine et 
unikt personlig preg.

WWW.MYEMBROIDERIES.COM
Tusenvis av motiver er tilgjengelige når som helst, med bare 
et klikk på datamaskinen.

• Bestill motiver hos din lokale HUSQVARNA VIKING®-
forhandler.

• Last ned motiver fra Internett når som helst, både dag og natt.

STORT BRODEROMRÅDE OG STOR SØMOVERFLATE
Du kan lage og brodere motiver på opp til 240 x 150 mm 
(9 ½” x 6”) uten å flytte rammen. Gjør det enkelt å sy store 
lappetepper, interiørprosjekter og klær.

• HUSQVARNA VIKING® utvikler hele tiden nye rammer og 
nytt tilbehør til ulike teknikker.

• Et stort område på 200 mm (nesten 8") til høyre for nålen, 
som gjør det mye enklere å sy.

REDIGERE OG LAGRE BRODERMOTIVER
Broderopplevelsen din blir enda bedre, og det er enklere enn 
noen gang tidligere å kombinere vakre motiver og skrifttyper. 

Rotere/tilpasse/speilvende/zoome

• Gi motivene et personlig preg direkte på skjermen.

Kombinere og lagre motiver

• Lag din egen kombinasjon av opptil 5 motiver og/eller 
skrifttyper, og lagre dem i minnet eller på en USB-pinne. 
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ANTALL RAMMER (VALGFRITT TILBEHØR) 
Mer enn 13 rammer (valgfritt tilbehør) i ulike størrelser og 
med flere bruksområder.

• For spesialteknikker som endeløse broderier, quilting, 
broderier med tekstur og mye mer.

ET STORT UTVALG AV VALGFRITT TILBEHØR
Du har mange typer valgfritt tilbehør tilgjengelig, til alle 
typer nyttesøm og kreativt arbeid. Til alle typer sying og 
brodering, quilting, interiørdekorasjoner med mer.

DESIGNER™ SELECTION
Uendelig mange muligheter til å være kreativ.

• 100 vakre motiver er lastet inn på sy- og brodermaskinen 
DESIGNER TOPAZ 40™.

• Alle motivene inkluderer Automatisk kutt hoppesting.

• Én innebygd broderiskrifttype i tre ulike størrelser, med 
store og små bokstaver for å merke, datere og dekorere.

• Mer enn 200 sømmer.

• 7 mm stingbredde.

• 4 skrifttyper for sying med store og små bokstaver for 
enkel programmering.

Komfort
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-TEKNOLOGI
Tilpasses stofftykkelsen automatisk og kontinuerlig, slik at 
stoffmatingen blir jevn og perfekt.

Eksklusivt løftesystem for trykkfoten

• Trykkfoten senkes og heves automatisk for hver syteknikk.

• Fire stillinger: ned, dreie, opp og ekstra løft.

• Du har hendene fri til å føre stoffet.

Eksklusiv Trykkfot lette-funksjon

• Stopp med nålen i stoffet, trykkfoten registrerer tykkelsen 
på stoffet.

• Hev til flyt-posisjon for umiddelbar endring av syretning, 
enkel applikasjon og quilting.

Eksklusivt sensorsystem – trykkfotpress

• Trykkfotpresset passer alltid perfekt til stoffet du syr på.

AUTOMATISK KUTT HOPPESTING
Ikke bruk tid på klipping når du lager vakre broderier.

• Kutter hoppestingene i broderiet automatisk.

• Trekker trådendene mot vrangsiden av stoffet for rask 
avslutning.

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® 
Velg stofftype og syteknikk, så stiller Exclusive SEWING 
ADVISOR®-funksjonen umiddelbart inn alt for deg.

• Den stiller inn egnet søm, stingbredde og -lengde, 
trådfordeling/trådspenning, trykkfotpress og syhastighet.

• Sømmen vises på den interaktive berøringsskjermen i farger, 
med anbefalt trykkfot, nålstørrelse og -type.

LED-LAMPER 
Reduserer skygger når du syr.

• Tre LED-lamper lyser opp nålområdet og sømoverflaten,  
for å gjøre det enkelt å sy og redusere belastningen på øynene.

OVER- OG UNDERTRÅDSENSOR 
En dialogboksmelding vises når overtråden ryker eller det er lite 
undertråd igjen, slik at du får et forhåndsvarsel om at du må 
skifte spole.

• Du trenger ikke sjekke over- eller undertråden når du syr eller 
broderer

AUTOMATISK TRÅDKNIV
Tidsbesparende og praktisk når du syr. Du trenger ingen saks!

• Ett trykk kutter umiddelbart over- og undertråden under stoffet.

• Hever trykkfoten og nålen automatisk.

• I brodermodus kutter den overtråden mellom fargeendringene og 
ved hoppesting, samt over- og undertråden i enden av sømmen.

TRÅDSPENNING SOM JUSTERER SEG SELV ELEKTRONISK 
Tidsbesparende og praktisk når du syr.

• Den best egnede trådspenningen stilles inn automatisk for alle 
syteknikker og stoffer. 

• Du kan enkelt overstyre automatisk trådspenning for 
spesielle teknikker. 

NÅLSTOPP OPPE/NEDE 
For enkel endring av syretning, applikasjoner med mer.

• Trykk på nålstopp oppe/nede-tasten eller trå på fotregulatoren 
for å bevege nålen opp eller ned.




