Egenskaper og fordeler

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

AUTOMATISK TRÅDKNIV
Kutter øyeblikkelig over- og undertråden når du trykker på den
Tidsbesparende og praktisk!

UNDERTRÅDSENSOR
Stopper å sy og varsler deg når undertråden er i ferd med å ta slutt

ENSFARGET BERØRINGSSKJERM, PEKEPINNE MEDFØLGER
Lett å navigere gjennom ulike skjermbilder for sying og programmering. Se sømmene i
full størrelse og få all syinformasjonen du behøver direkte på berøringsskjermen

NYTTESØMMER, SPESIALSØMMER, SKRIFTTYPER OG MINE SØMMER
Velg mellom 200 sømmer og 4 innebygde skriftstiler, og bruk din kreativitet på
uendelig mange måter. Lagre sømprogrammer i 8 minner

Nyskapning
Tidsbesparende og praktisk når du syr

TRÅDSPENNING SOM JUSTERER SEG SELV
ELEKTRONISK

Ett trykk kutter umiddelbart over- og undertråden, og drar
trådendene til undersiden av stoffet

Den best egnede trådspenningen angis automatisk
for alle syteknikker og stoffer

AUTOMATISK TRÅDKNIV

UNDERTRÅDSENSOR
Du trenger ikke sjekke undertråden når du syr
Stopper å sy og varsler deg når undertråden er i ferd med å
ta slutt

ENSFARGET BERØRINGSSKJERM, PEKEPINNE MEDFØLGER
Lett å navigere gjennom ulike skjermbilder for sying og
programmering
• Bare bla gjennom menyene ved hjelp av piltastene, og velg
en søm ved å taste inn sømnummeret
• All informasjonen du trenger for å sy, vises på
berøringsskjermen
• Se sømmen og eventuelle justeringer i full størrelse før du syr
• Sømmen vises med anbefalte innstillinger

Du kan enkelt overstyre automatisk trådspenning for spesielle
teknikker

START/STOPP-FUNKSJON
Oppnå jevn hastighet ved å sy uten fotregulatoren
• Trykk på Start/Stop for å starte og stoppe syingen.
• Passer godt til å sy rader med pyntesøm og quiltesøm,
og til å lage knapphull
• Ideelt for syere med fysiske begrensninger.

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

NYTTESØMMER, SPESIALSØMMER OG INNEBYGDE
SKRIFTTYPER
Velg mellom mange sømmer og skriftstiler, og bruk din
kreativitet på uendelig mange måter.
• 200 innebygde sømmer
• 7 mm stingbredde, 6 mm stinglengde
• Pluss 4 innebygde skrifttyper for sying med store og små
bokstaver for enkel programmering

PROGRAMMERBARE INNEBYGDE SKRIFTTYPER
Merk, dater og gi syprosjektene dine et personlig preg
Velg mellom Mesafont, blokkbokstaver, Kyrillisk og Hiragana
for å lage tekstetiketter eller gi prosjektet et personlig preg med
bokstaver som er opptil 7 mm brede.

LAGRE I MINE SØMMER
I Personlig-menyen kan du lagre personlige søminnstillinger og
programmer, slik at du alltid har rask og enkel tilgang til dem

Komfort
EXCLUSIVE SEWING ADVISOR®
Velg stofftype og syteknikk, så stiller Exclusive SEWING
ADVISOR®-funksjonen inn alt for deg
• Den stiller automatisk inn egnet søm, stingbredde,
stinglengde, trådspenning og syhastighet
• Den valgte sømmen vises på berøringsskjermen med
anbefalt trykkfot, nålstørrelse og -type, samt trykkfotpress

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.
Lamper med ekstremt lang levetid gjør vedlikeholdet enkelt

INNEBYGD NÅLITRÆER
Trær i nålen på et blunk
Gjør itræing utrolig enkelt og reduserer belastningen på øynene

Symaskinen OPAL™ 670 har 8 permanente minner, og du kan
lagre opptil 20 sømmer eller bokstaver i hvert minne

PROGRAM FOR ISYING AV KNAPP

STOR SØMOVERFLATE

SPEILVENDING SIDEVEIS OG/ELLER I LENGDEN

Gjør det enkelt å sy store quiltearbeider, interiørprosjekter og
klær

For praktisk isying av knapp
For kreativ bruk av pyntesømmer og jevnere nyttesømmer

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

29 NÅLSTILLINGER

PERFEKT BALANSERTE KNAPPHULL (PBB)

Syr en rettsøm i 29 ulike nålstillinger for et perfekt resultat
når du syr rettsømmer, kantsømmer, syr ned falder, syr oppå
sømmer eller quilter.

Den eksklusive ettrinns-knapphullsfoten syr ettrinns
knapphull automatisk, like fine hver gang!

For nøyaktig plassering av nålen

• Syr begge sidene av knapphullet i samme retning for å
lage jevne knapphull. Det finnes syv knapphullsstiler og et
snorhull som er utformet for ulike bruksområder. Exclusive
SEWING ADVISOR®-funksjonen velger det knapphullet som
passer best til stoffet du syr med
• Gjenta så mange ganger du vil!

NÅLSTOPP OPPE/NEDE

AVSMALNINGSFUNKSJON

For tidsbesparende og praktisk spoling

For enkel endring av syretning, applikasjoner med mer
Angi nålstopp oppe/nede ved å trå på fotkontrollen eller ved å
trykke på funksjonen

SPOLEN SPOLES GJENNOM NÅLEN

Lag perfekte skråhjørner eller vakre plattsømbokstaver

AUTOMATISK OPPHENTING AV UNDERTRÅD

Reduserer stingbredden automatisk til en perfekt spiss. Brukes
til dekorasjoner og enkel skråing av hjørner

Du trenger ikke hente opp spoletråden før du begynner
å sy

PIKTOGRAMSØMMER

SIKKERHETSFUNKSJON FOR TVILLINGNÅL

Lag unike motiver ved hjelp av de innebygde piktogrammene

Bidrar til å hindre at nålen brekker

Programmer piktogramelementer for å lage motiver som ligner
på broderier

Angi størrelsen på tvillingnålen som brukes for å begrense
sømbredden og forhindre at nålen brekker.

GRADERING FOR FORLENGET DOBBEL STINGPLATE

SIKRING SØMBREDDE

Sy stikninger, falder og nyttesøm på en enkel måte

For mer nøyaktig rettsøm

Sy til venstre eller til høyre for nålen – stingplaten har forlengede
graderinger til 15/8" (40 mm) på begge sider av nålen.

Velg sikring av sømbredde for å forhindre at nålen brekker når
du bruker tilbehør for rettsøm.

12 SPRÅK
For umiddelbar forklaring på skjermen
Velg mellom 12 ulike språk, inkludert engelsk, fransk, italiensk,
tysk og spansk i innstillingsmenyen
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