Nästa kapitel har ännu inte sytts
Toppfunktioner
mySewnet™-aktiverad

• Anslut med Wi-Fi - Använd mySewnet -apparna, uppdatera
din maskin, överför broderier trådlöst mellan enheter med
mera.
• mySewnet™ Library – Ha access till det omfattande,
ständigt växande biblioteket av högkvalitativa broderier
direkt på skärmen.*
• mySewnet™-programvara – Med denna kostnadsfria
programvara kan du anpassa broderier på datorn:
Spegelvänd, rotera, kombinera, ändra färg med mera.
För fler kreativa funktioner, se den första och enda
prenumerationsbaserade programvarutjänsten mySewnet™.
• mySewnet™- Cloud – Registrera kostnadsfritt ditt mySewnet™molnkonto för att använda gratisappar, överföra broderier
och mycket annat.
• mySewnet™-Blog – Utnyttja live-flödet direkt på din skärm
med nyheter, projekt och broderier.
• Kostnadsfria appar: Använd mySewMonitor™ för att få
meddelande från din maskin eller hjälp med placering av
broderier, QuickDesign™ som hjälper dig att skapa broderier
på surfplatta eller smartphone och JoyOS ADVISOR™-appen
är som att ha maskinen med sig var man än är.
™

Stor 8” färgpekskärm

Enkel att navigera mellan olika skärmsidor med multi-touch
rörelser.
• Dra och släpp på skärmen, zooma, rotera, dra ihop, svep
och sprid, precis som på vilken smartphone eller surfplatta
som helst.
• Stor 8” (177 x 99mm) fullfärgsskärm med kapacitiv
pekfunktion.
• Hög upplösning (1024 x 600)
• Smart verktygslåda med de mest användbara verktygen för
enkel redigering.
• Användarvänligt gränssnitt.

JoyOS ADVISOR™

• Interaktiv handledning – Lär dig att sy kragar, sy fållar,
exklusiva sömnadstekniker, sy i blixtlås, skapa underbara
broderier med mera.
• Sömnadsinstruktioner – Sömnads- och brodérprojekt med
steg-för-steg instruktioner inbyggda.
• Steg-för-steg arbetsbok– Lär dig maskinens fantastiska
funktioner som Design Positioning, Design Shaping med
mera.
• Lättanvänd användarguide – Öppna hela användarguiden
direkt på maskinen med den lättåtkomliga symbolen.
Använd sökfunktionen för att enkelt hitta det du vill lära
mer om.
• Mellanläggsguide – Ett perfekt verktyg för att välja rätt
mellanlägg för ditt projekt.
• Snabbstartsguide – Lär dig hur du gör maskininställningar,
för sömnad eller broderi, för att komma igång snabbare.
• Tillbehörsguide – Allt om inställningar och instruktioner
för några av våra mer avancerade tillbehör.

deLuxe™ Stitch System

Enkla maskininställningar som ger fina resultat oavsett val
av tyg och tråd. Perfekt för metalltråd eller annan specialtråd.
Vackra sömnadsresultat på båda sidor av tyget.
• Trådmatning – Matar fram optimal trådlängd för varje
stygn, oavsett trådtyp eller tygtjocklek, vid sömnad och
broderi.
• Trådmatning eller trådspänning – Maskinen väljer
automatiskt trådmatning eller trådspänning för specifika
tekniker/tillbehör för att uppnå bästa möjliga resultat.

* Prenumeration krävs efter en tre månaders kostnadsfri provperiod.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Sy- och brodérmaskin

Toppfunktioner
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Känner automatiskt och kontinuerligt av tygets tjocklek och
justerar för jämn matning när du syr.
Sensorstyrd pressarfotslyft
• Pressarfoten sänks och höjs automatiskt för varje
sömnadsteknik.
• Fyra lägen: nere, pivot, uppe och extra lyft.
• Matartänderna sänks automatiskt vid extra lyft för största
möjliga utrymme så att tjockt material lätt glider under
pressarfoten.
Sensorstyrd pivot (vridläge)
• Pressarfoten höjs automatiskt till pivot (vridläge), när
du aktiverat nål nere, vilket underlättar när du syr hörn,
applikationer och quiltar.
• Du har händerna fria för att guida tyget.
Sensorstyrt pressarfotstryck
• Pressarfoten känner kontinuerligt av tygets tjocklek och
justerar automatiskt pressarfotstrycket för jämn matning
av alla typer av tyg.

Stort urval av inbyggda sömmar

Anpassa dina projekt med exklusiva patenterade sömmar för
dimensionella inslag som är både enkla och oemotståndliga.
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• 680 sömmar (upp till 54 mm bredd).
• Exklusiva sömnadstekniker.
• Popup-sömmar*
• Paljettsömmar*
• Applikationssömmar*
• Garnsömmar
• Temasömmar
• 5 teckensnitt med både stora och små bokstäver, för enkel
programmering.

Stor sömnadsyta

• Sy stora lapptäcken, heminredningsprojekt och plagg utan
problem.
• Lång friarm för enkel sömnad.
• Stort arbetsområde, 250 mm (nästan 10”).

Generös brodéryta

Få ännu mer utlopp för din kreativitet och brodera med
marknadens största brodéryta ( 360 x 350 mm / 14”x13¾” )
DESIGNER™ Majestic Hoop (extra tillval, visas nedan)**
• Tre brodérbågar ingår:
• DESIGNER™ Royal 360 x 200 mm
• DESIGNER™ Crown 260 x 200 mm
• DESIGNER™ Splendid Square 120 x 120 mm
• Flera alternativa bågar finns för speciella brodértekniker t.ex.
endless, quilt, texturbroderier och mycket annat.

Över 620 broderier

Oändliga möjligheter att vara kreativ.
• Mer än 620 broderier, inklusive 30 specialtekniker.
• Kategorier för enkelt val.
• 8 brodérteckensnitt, i olika storlekar från 10 till 80 mm.

Elektronisk nålgenomträngningskraft

Sy igenom tjockt tyg eller flera lager utan tvekan.
• Pulserande kraft ger enastående resultat när du syr genom
tjockt/kompakt tyg eller flera lager.
• Max nålkraft 94 N.

* anger patentskyddad
** Funktioner som är bäst i klass jämfört med Brother DreamCreator XE VM5100, Babylock Journey, Bernina 590E och Janome Horizon Memory Craft 1400.

Broderi
Design Positioning

Anpassning av broderi

Justera dina broderier direkt på skärmen.
• Kombinera flera mönster
• Rotera, spegelvänd, skala, ändra storlek, flytta
• Färgredigering
• Gruppera och avgruppera broderier
• Ångra/Göra om
• Ändra utsömnadsordning
• Sortera färgblock
• Slå ihop färgblock
• Monokrom

Design Shaping

Skapa obegränsade nya broderier med nästan vilken söm som
helst och/eller broderier. Välj form och justera dina utvalda
broderier eller sömmar längs med formlinjen.

Design Appliqué

Skapa applikationer direkt på skärmen på maskinen, ingen
extra programvara behövs.
• Välj bland inbyggda former, exempelvis: hjärta, blomma,
bokstäver och mycket annat.
• Avsluta din applikation med olika sömalternativ.

Tråcklingsalternativ

Tråckla fast tyget för att säkra det, utan att spänna i bågen.
Välj tråckla runt broderi eller längs med bågens kanter.

Smart Save

Vid strömavbrott eller om du måste avbryta broderi/sömnad,
sparas alla inställningar och sömpositioner automatiskt. Du
kan även välja Smart Save manuellt när som helst.

Välkommen till Sy ut-broderi

Kontrollera och justera brodérinställningarna innan du går till
Sy ut-broderi.

Brodera knapphål och
dekorativa sömmar

Ge utlopp för din kreativitet genom oändliga möjligheter
att kombinera inbyggda sömmar. Du kan också brodera
med tapering, skapa hörn i vinklar och vackra vinkeleffekter
genom att välja utvalda dekorsömmar.

Automatisk avklippning av hoppstygn

Sparar tid på trådklippning medan du skapar vackra broderier.
• Hoppstygn klipps av automatiskt och trådändar dras ner till
baksidan.
• Automatisk trådklipp klipper endast av övertråden vid varje
färgbyte.

Kostnadsfritt datorprogram för
Windows® och Mac®

Du får tillgång till det kostnadsfria brodérprogrammet
på www.mysewnet.com för ännu bättre utbyte av din
DESIGNER SAPPHIRE™ 85 sy- och brodérmaskin.
Lägger till följande funktioner:
• Med mySewnet™Cloud kommunikationsmodul kan du
ansluta maskinen till ditt datorprogram via Wi-Fi.
• mySewnet™program – Använd den första och enda
molnbaserade programtjänsten för att justera broderi på
datorn.
• Windows® Explorer/macOS® Finder Plug-in – Visar
broderier som miniatyrbilder, läser olika brodérfilformat.
• QuickFont – Skapa massor av brodérteckensnitt till
maskinen med hjälp av TrueType-teckensnitt från din
datorn.
• Gör flera saker samtidigt – Arbeta på nästa broderi medan
det nuvarande broderas ut.
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Placera och passa in broderierna med denna funktion för
exakt stygnprecision. Använd Design Placement i appen
mySewMonitor™ för att se ditt projekt, som du har spänt i
bågen, på skärmen. När den används tillsammans med
Design Positioning blir det ännu enklare att placera broderiet
exakt rätt.

Sömnad
Övermatare med utbytbara
pressarfötter ingår

Oavsett vilket tyg du syr i, har det aldrig varit så enkelt att hålla
tyget på plats när du syr.
• Övermataren med utbytbara pressarfötter är avsedd för att
mata flera tyglager och/eller vadd.
• Den är perfekt för quiltning, sömnad i sammet,
stretchtyg, läder och material som kräver
exakt mönsterpassning.

Sömnadsfunktioner

Du har kontroll över alla nödvändiga funktioner
med bara ett knapptryck eller programmering
av dem efter behov.
• Nål uppe/nere
• Start/Stopp
• Stopp
• Fäst
• Automatiskt trådklipp
• Backmatning
• Hastighet

Perfekt balanserade knapphål

Den automatiska knapphålsfoten syr perfekta knapphål i
ett enda steg varje gång.
• Knapphålens båda stolpar sys åt samma håll för jämnt
balanserade knapphål.
• 15 olika knapphål och 2 snörhål att välja mellan.
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Stygnplåt för raksöm och sensor

Ett perfekt hjälpmedel för sömnad med raksöm, med
många specialtillbehör och bästa resultat vid broderi.
• När du använder stygnplåten för raksöm så varnar
maskinsensorn dig om du väljer någon annan söm än
centrerad raksöm.

29 nålpositioner

Sy raksöm med 29 olika nålpositioner för idealiskt placerad
toppstickning, kantsöm, undersöm, stitch-in-the-ditch eller
quiltning.

Tre inställningar för frihandssömnad
Välj den som passar dig bäst.
• Fjädrande frihandssömnad
• Svävande frihandssömnad
• Free Motion Ruler Foot

Maskin
LED-belysning av arbetsområdet

Ger jämn belysning av hela arbetsytan.
• Baseras på LED-teknik med ljusledare och ger utmärkt
belysning av arbetsområdet.
• Se tyg och sömmar i deras verkliga färger med färre skuggor.

Hög hastighet

Broderar med upp till 1 000 stygn per minut och syr 1 050
stygn per minut, så att dina projekt snabbt blir klara.

Sensorer för över- och undertråd

Trådsensorer varnar dig när undertråden håller på att ta slut
eller om övertråden tar slut eller går av.

USB-uttag

Via USB-uttag kan du överföra broderier och uppdatera
maskinen.
• För din bekvämlighet läser DESIGNER SAPPHIRE™
85 även in de mest populära brodérformaten via USB
embroidery stick.

Spola undertråd genom nålen
Tidsbesparande och bekväm spolning.

Separat motor för att spola undertråd

En separat spolmotor för undertråden ger möjlighet att spola
en ny spole utan att avbryta sömnad eller broderi.

Klämfri gripare

Frihandssömnad med dekorsömmar

Gör varje projekt unikt genom att kunna använda nästan alla
dekorsömmar i frihandsläget.

Sömpositionering

Möjlighet att ändra sömpositionen för sömmar som är mindre
än 7 mm breda.

Ingen tråd fastnar i spolområdet.

Designad och konstruerad i Sverige

HUSQVARNA® VIKING® har utvecklat högkvalitativa
symaskiner med banbrytande teknik i mer än 145 år.

Inch- och cm-graderad linjal på
bottenplattan

Sömbalans

Ställer automatiskt in idealisk matningsbalans när du syr
framåt eller bakåt och ger dina dekorsömmar ett fantastiskt
utseende varje gång.

Bekvämt att kunna mäta direkt på din DESIGNER
SAPPHIRE™ 85 sy- och brodérmaskin.
• Linjal 41 cm (16”)
• Knapplinjal

Tapering med dekorsömmar

Hårdhuv

Smalnar av början och/eller slutet för utvalda dekorsömmar.
Kreativa möjligheter genom valbar vinkel för tapering.

Skyddar maskinen mot damm vid förvaring.
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