
De vigtigste funktioner

Innovation
INTERACTIV FARVETOUCHSKÆRM (MED PEGEPEN) Du kan få 
vist sømmene i naturlig størrelse og få alle de syoplysninger, 
du har brug for, direkte på den interaktive farvetouchskærm.

LIGESØMSSTINGPLADE MED SENSORTEKNOLOGI – Du 
kan sy endnu bedre ligesømme med ligesømsstingpladen. 
Når den er monteret, indstiller en sensor automatisk maski-
nen til ligesøm. 

KAN OPDATERES – Du kan opdatere din maskine med den 
nyeste software via internettet.

FRIHÅNDSTEKNIK MED EN HVILKEN SOM HELST SØM – Du 
kan vælge en hvilken som helst søm, når du skal quilte eller sy 
smukke frihåndsbroderier.

START/STOP-FUNKTION – Det er nemt at sy med ensartet 
hastig hed uden at bruge fodpedalen.

Funktioner & fordele 

Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om de vigtigste funktioner i de indrammede afsnit.

• Interaktiv farvetouchskærm 

• Exclusive Sensor System™-
teknologi

• Funktionen Exclusive Sewing  
Advisor™

• Sidelæns syning

• 3D-Sømme

• Ligesømsstingplade med  
sensorteknologi

3D-SØMME – En patenteret sømteknik kaldet 3D-sømme, 
skaber sømme, hvor du tilføjer stof for at opnå en unik, 
flerdimensionel effekt. 8 sømme med mange kreative mu-
ligheder.



EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-TEKNOLOGI – Registrerer hele 
tiden automatisk trykket på stoffet og tilpasser trykket efter 
stoffets tykkelse, mens du syr, hvilket sikrer en fuldstændig 
ensartet stoffremføring.

Sensorfodsløft
• Trykfod hæves og sænkes automatisk. Fire positioner: ned, 

dreje, op og ekstra løft. Transportøren sænkes automatisk 
for at give mest mulig plads til, at kraftige stoftyper og 
quilte nemt kan glide under trykfoden.

Drejeløft af sensorfod
• Trykfoden registrerer stoffets tykkelse, når du standser 

med nålen nede. Trykfoden flyder automatisk over stoffet, 
så det kan drejes med det samme, hvilket gør det nemt at 
sy applikationer og quilte.

Sensorstyret trykfodstryk
• Stoffets tykkelse registreres hele tiden, og trykfodstrykket 

tilpasses automatisk.

FUNKTIONEN EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™ – Vælg din fore-
trukne stoftype og syteknik, og funktionen Exclusive SEWING 
ADVISOR™ laver med det samme de bedste indstillinger for dig: 
søm, stingbredde, stinglængde, trådspænding, trykfodstryk og 
syhastighed. Sømmen vises med det anbefalede trykfodstryk og 
den bedste nålestørrelse og type på skærmen.

AUTOMATISK TRÅDKNIV – Med et enkelt tryk klippes over- 
og undertråden over, og trådenderne trækkes ned på undersi-
den af stoffet.

Bekvemmelighed

SIDELÆNS SYNING – Gør det muligt at sy smukke pynte-
sømme med en bredde på op til 36 mm.

STOR SYFLADE – Gør det muligt at sy store quilte, bolig-
tekstiler og tøj uden problemer. Nyd det store område til højre 
for nålen – næsten 250 mm, hvilket gør syningen dejligt let.

NYTTESØMME, SPECIALSØMME OG INDBYGGEDE 
SKRIFTTYPER – Du kan vælge mellem mere end 300 søm-
me og fem skrifttyper og få uendelige kreative muligheder. 
Med en stingbredde på 7 mm, med sidelæns pyntesømme 
med en stingbredde på op til 36 mm og 6 mm stinglængde. 

GEM I ”MINE SØMME” – 24 permanente hukommelser 
(kan gemme op til 99 sømme og bogstaver hver), hvor du 
kan gemme dine personlige indstillinger og programmer, og 
hvor du nemt og hurtigt har adgang til dem. 

DEKORATIV TAPERINGSFUNKTION – Reducerer automa-
tisk stingbredden til en spids på alle pyntesømme, så du 
kan sy dekorationer og let sammenføje hjørner.

Muligheder

ELEKTRONISK SELVJUSTERENDE TRÅDSPÆNDING – Indstiller 
automatisk den bedste spænding for alle syteknikker og stof-
typer. Du kan selv ændre spændingen, når du skal bruge 
special teknikker. 

LED-LYS – Tre LED-lys oplyser nåleområdet og syfladen, hvil-
ket gør det nemmere at sy og modvirker overanstrengelse af 
øjnene. Lysene har ekstremt høj forventet levetid, hvilket giver 
en let vedligeholdelse.

INDBYGGET NÅLETRÅDER – Gør trådningen let og modvirker 
overanstrengelse af øjnene.

AUTOMATISK SÆNKNING AF TRANSPORTØREN – Vælg din 
foretrukne metode til frihåndssyning direkte på skærmen, og 
transporteren sænkes automatisk.

NÅLESTOP OPPE/NEDE – Tryk på Nålestop oppe/nede, eller 
træd på fodpedalen for at flytte nålen op eller ned. Gør det let 
at dreje stoffet, sy applikationer og meget mere.

UNDERTRÅDSSPOLING FRA NÅLEN – Tidsbesparende og 
bekvem spoling af undertråden.

UNDERTRÅDSSENSOR MED ALARMLYD – Du behøver ikke 
at tjekke undertråd, mens du syr. En meddelelse vises på skær-
men, hvis undertråden er ved at slippe op.

SIKKER STINGBREDDE – Vælg Sikker stingbredde for at undgå, 
at nålen knækker, når du syr med ligesømstilbehøret.

PERFEKT BALANCEREDE KNAPHULLER – Den automatiske 
knaphulsmåler syr altid perfekte knaphuller i én arbejdsgang.
• Syr begge sider af knaphullet i samme retning for at opnå 

jævnt afbalancerede knaphuller.

• Der er 9 forskellige knaphulstyper og 2 snørehuller, som er 
designet til forskellige applikationer. 

• Funktionen Exclusive SEWING ADVISOR™ vælger det bedste 
knaphul til den anvendte stoftype og stoftykkelse.

• Knaphullet kan gentages lige så mange gange, det er nød-
vendigt.

29 NÅLEPOSITIONER – Syr en ligesøm med 29 forskellige 
nåle positioner, så du får perfekte resultater med topstikninger, 
kantsyning, understing, syning i sømfuren eller quiltning.

STINGPOSITIONERING – Gør det muligt at ændre komplet 
stingposition for alle sømme med en stingbredde på under 
7 mm. Indstil sømmene efter hinanden, og sy dem lige der, 
hvor du gerne vil have dem. 

VIKING, SAPPHIRE, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, og SEWING ADVISOR MADE FOR SEWERS, BY SEWERS er varemærker tilhørende Singer Sourcing Limited LLC 
eller dets tilknyttede selskaber. HUSQVARNA og "H-mærket med krone" er varemærker tilhørende Husqvarna AB. © 2016 Singer Sourcing Limited LLC 
eller dets tilknyttede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. 


