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Viktiga funktioner

deLuxe™ Stitch System

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Exclusive SEWING ADVISOR®

Stor, interaktiv skärm

Högre brodérhastighet

Obs! Mer information om funktionerna finns vid den här symbolen: 
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Innovation ♥
deLuxe™ STITCH SYSTEM
Lägg mindre tid och arbete på maskinjusteringar och få  
ett proffsigt resultat oavsett tyg och trådtyp. Perfekt för  
metalltråd, silvertråd och andra specialtrådar – vackra 
stygn på båda sidor av tyget. 

• Trådmatningsfunktionen matar ut rätt trådmängd  
genom symaskinen för varje stygn, oavsett tråd eller 
tygtjocklek när du syr eller broderar. Få vackra  
broderiresultat med specialtråd.

• Du kan välja trådspänning manuellt för specifika  
tekniker och/eller tillbehör. 

STOR INTERAKTIV SKÄRM
Lätt att navigera genom de olika skärmlägena för  
sömnad, redigering och broderi.

• Stor (5,7"), tydlig fullfärgs pekskärm med vidvinkel  
och hög upplösning (640x480).

• Tydlig text och realistiska broderier på skärmen.
• Enkelt grafiskt gränssnitt utvecklat av sömnads- 

entusiaster, för sömnadsentusiaster.
• Du kommer åt alla funktioner och sömmar med ett  

lätt tryck.
• Informationsmenyn visar illustrerad information, text, 

index och kategorihjälp.
• Se broderier i fullskärm. 

DIMENSIONSSÖMMAR
Med vår patenterade sömnadsteknik dimensionssömmar 
skapar du unika och dekorativa flerdimensionella effekter 
genom att lägga till tyg i sömmarna. 

• En helt ny och exklusiv HUSQVARNA VIKING®  
sömnadsmeny, marknadens första, med 8 nya sömmar 
och mängder av kreativa möjligheter.  

BASIC DESIGN APPLIQUÉ
Med Basic Design Appliqué kan du skapa applikationer  
direkt på maskinens skärm. Ingen extra programvara  
behövs. 

• Välj mellan en mängd olika inbyggda figurer, bl.a.  
cirklar, hjärtan och blommor med tre olika sömalternativ. 
De oändliga kombinationsmöjligheterna väntar på att bli 
använda. 

PLACERING AV BRODERI
Placera broderiet exakt där du vill utan att använda  
mallar. 

• Använd Design Positioning för perfekt placering.
• Skapa endless-broderier som passar perfekt varje gång.
• Steg för steg-instruktionerna gör det otroligt enkelt.

UPPDATERA MASKINEN
Din DESIGNER RUBY Royale™ sy- och brodérmaskin är 
alltid uppdaterad.

• Uppdatera din maskin med senaste mjukvaran via  
internet.

• Du kan välja att endast uppdatera programvaran och/ 
eller återställa standardinställningarna. 

AVKÄNNARE FÖR ÖVER- OCH UNDERTRÅD 
MED LJUDSIGNAL
Stannar och avger en varningssignal när över- eller  
undertråden håller på att ta slut eller går av.

• Du behöver inte kontrollera över- eller undertråden när 
du syr eller broderar 

FORMGIVEN OCH KONSTRUERAD I SVERIGE 
HUSQVARNA VIKING® har konstruerat och tillverkat sy-
maskiner med överlägsen kvalitet och senaste teknologi i 
över 140 år. 

PROGRAMVARA MEDFÖLJER MASKINEN
Ladda ner ett gratis programvarupaket för PC till din  
VIKING® DESIGNER RUBY Royale™ sy- och brodérmaskin. 
Det innehåller följande funktioner:

• Sortera dina broderier, skapa bildfiler, skriv ut kataloger 
och mycket mer.

• Skapa brodértypsnitt av TrueType™-typsnitten på din PC 
med hjälp av QuickFont-programmet. 

TILLHÖRANDE HUSQVARNA VIKING®  
BRODÉRPROGRAMVARA FÖR PC OCH MAC®

Skapa egna broderier på datorn. 

• Förstklassigt brodérprogram för både PC och MAC® – för 
maximal kreativitet och personliga broderier! 

www.myembroideries.com
Med bara ett klick på datorn får du tillgång till tusentals 
broderier.

• Beställ broderier hos din lokala HUSQVARNA VIKING®-
återförsäljare.

• Ladda ner broderier från internet när som helst, dygnet 
runt.
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Kapacitet ♥
HÖGRE BRODÉRHASTIGHET 
Den perfekta tidsbespararen för varje broderi. Med  
DESIGNER RUBY Royale™ broderar du 20 % snabbare  
eller mer*. 

* Jämfört med DESIGNER RUBY deLuxe™ Den faktiska  
tiden beror på brodérbågen och broderitypen. 

STOR BRODÉRYTA
Du kan skapa och brodera stora motiv, upp till 360 x 200 
mm, utan att spänna om tyget i brodérbågen.

• • Två brodérbågar medföljer: DESIGNER™ Royal Hoop 
för broderier upp till 360 x 200 mm och  
DESIGNER™ Splendid Square Hoop för broderier upp  
till 120 x 120 mm. 

STOR UTÖKAD SÖMNADSYTA
Sy stora quiltar, heminredningsprojekt och klädesplagg på 
ett lätt sätt.

• Stor sömnadsyta på nästan 250 mm till höger om nålen 
som gör det enkelt att sy. 

STORT URVAL AV TILLBEHÖR
• Det finns ett stort urval extra brodérbågar och tillbehör 

för specialtekniker som endless-broderier, quiltning, 
heminredningsdetaljer och mycket mer.

• HUSQVARNA VIKING® utvecklar ständigt nya brodér-
bågar och tillbehör för olika tekniker. 

DESIGNER™ SELECTION
Oändliga kreativa möjligheter.

• Över 1 000 olika sömmar.
• 7 mm stygnbredd.
• Sidledes sömnad ger sömmar som är över 50 mm breda.
• 6 lättprogrammerade sömteckensnitt med både små och 

stora bokstäver.

• 182 vackra broderier finns inladdade i din DESIGNER 
RUBY Royale™ sy- och brodérmaskin

• Classic Collection Embroidery CD omfattar 175 extra 
mönster för totalt 357 olika broderier.

• Alla broderier har automatiskt trådklipp av hoppstygn.
• 4 inbyggda brodérteckensnitt i tre olika storlekar med 

både små och stora bokstäver för märkning, datering 
och dekoration.

 
REDIGERA BRODERI
Nya sätt att förhöja broderiupplevelsen och göra det  
enklare än någonsin att brodera. 
 
ÄNDRA STORLEK
Förstora eller förminska ett broderi till önskad storlek.

• Räknar om antalet stygn så att den nya broderistorleken 
får rätt täthet.

FÄRGBYTE
• Byt färg direkt på skärmen. 

DUBBLERA BRODERIER
• Tryck och håll nedtryckt för att välja exakt antal kopior i 

programmering eller broderi. 

MARKERA/AVMARKERA
• Gruppera broderier på skärmen så att de enkelt kan 

redigeras och anpassas efter dina önskemål. 

ROTERA/SKALA/SPEGELVÄND
• Sätt en personlig prägel på dina broderier direkt på 

skärmen.
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Bekvämlighet ♥
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Systemet känner automatiskt av tygtjockleken medan du 
syr och anpassar inställningarna så att matningen blir 
perfekt.

AUTOMATISKT PRESSARFOTSLYFT
• Pressarfoten sänks och höjs automatiskt för varje  

sömnadsteknik.
• Fyra lägen: ner, pivot, upp och extra lyft.
• Sänker automatiskt matartänderna för maximalt  

utrymme så att tjocka tyger och quiltar lätt glider in 
under foten.

VÄNDLÄGE (PIVOT)
• Pressarfoten känner av tygets tjocklek när du stannar 

med nålen nere i tyget.
• Automatiskt svävande läge för omedelbar vändning  

(pivot), enkel applikationssömnad och quiltning.
• Dina händer är fria att styra tyget.

AUTOMATISKT PRESSARFOTSTRYCK
• Pressarfoten känner kontinuerligt av tygtjockleken  

och justerar pressarfotstrycket automatiskt. 

SEWING ADVISOR®

Välj typ av tyg och sömnadsteknik så ställer den exklusiva 
funktionen SEWING ADVISOR® omedelbart in allting åt 
dig.

• Funktionen väljer den bästa sömmen och ställer in rätt 
stygnbredd, stygnlängd, trådmatning/-spänning,  
pressarfotstryck och sömnadshastighet.

• Sömmen samt den rekommenderade pressarfoten och 
nåltypen/-storleken visas på den stora interaktiva  
skärmen.

• Extended SEWING ADVISOR® ger dig mer tyg- och  
teknisk information. 

AUTOMATISKT TRÅDKLIPP AV HOPPSTYGN
Du behöver inte klippa trådar när du skapar vackra  
broderier.

• Hoppstygn klipps av automatiskt.
• Tråden dras ner på tygets avigsida för snabb avslutning. 

SMART SAVE
Spara ditt broderi med alla inställningar när du slutar 
brodera eller innan maskinen stängs av.

• Om du väljer att spara broderiet automatiskt kommer 
DESIGNER RUBY Royale™ sy- och brodérmaskin ihåg 
var i broderiet du befann dig när broderiprocessen 
avbröts.

• Du kan när som helst spara placeringen manuellt.

FLERA LJUSKÄLLOR
Mindre skuggor när du syr.
• Rader av lysdioder över nålområdet och sömnadsytan.
• Lampor med extra lång livslängd minskar underhålls-

behoven. 

INBYGGDA HJÄLPFUNKTIONER
Omedelbar förklaring på skärmen.

• Snabbhjälp: Tryck på en söm, ikon eller funktion om du 
vill se dess namn eller beskrivning. 

NÅLSTOPP UPPE/NERE
Tänd funktionsknapp indikerar inställning.

• Ställ in nålstopp uppe/nere för vändning, applikations-
sömnad m.m.

• Trampa på fotpedalen eller tryck på funktionsknappen 
för att när som helst flytta nålen upp eller ner. 

FILE MANAGER
Organisera dina broderier och sömmar.

• Skapa filer och mappar för dina broderier, teckensnitt, 
anpassade sömkombinationer, favoritsömmar och  
sömprogram.

• Skapa, kopiera, flytta, ersätt eller ta bort en fil eller 
mapp. 

EXCLUSIVE EMBROIDERY ADVISOR™

När du väljer tyg ger funktionen Exclusive EMBROIDERY 
ADVISOR™ rekommendationer för ett vackert broderi-
resultat!

• Förslag på nål, mellanlägg samt över- och undertråd.
• Du får också tips om broderier med specialtyger och 

-trådar.

© 2014 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Alla rättigheter förbehållna. VIKING, DESIGNER, DESIGNER RUBY ROYALE, DELUXE,, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, SEWING AND EMBROIDERY ADVISOR och TRUEMBROIDERY är varumärken tillhörande 
KSIN Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken tillhörande Husqvarna AB. Alla varumärken används på licens av VSM Group AB. Alla övriga produkt- och företagsnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken tillhö-
rande respektive ägare.


