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Viktiga funktioner
Nya sömnads- och brodértekniker

Övermatare med utbytbara pressarfötter 
medföljer 

deLuxe™ Stitch System

Optimal interaktiv skärm

Exclusive Sensor System™ 

Obs! Mer information om funktionerna finns vid den här symbolen: 
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STYGNPLÅT OCH SENSOR FÖR RAKSÖM
Den perfekta hjälpen när du syr raksöm med 
specialtillbehör.
•	 När stygnplåten för raksöm används meddelar 

maskinsensorn om du försöker välja en annan söm 
än raksöm. Du behöver inte oroa dig för att nålen ska 
skadas. 

DESIGN POSITIONING
Se exakt var broderiet är placerat utan att använda 
mallar.
•	 Passa in dina broderier perfekt varje gång.  

Möjligheterna är oändliga.
•	 Steg för steg-instruktionerna gör det otroligt enkelt.

PROGRAMVARA MEDFÖLJER MASKINEN
För att kunna kommunicera mellan datorn och din  
DESIGNER DIAMOND Royale™ sy- och brodérmaskin  
laddar du ner programvaran från  
www.husqvarnaviking.com.
•	 Sortera dina broderier, lägg till klippkommandon, 

skapa bildfiler, skriv ut kataloger och mycket mer.
•	 Skapa brodérteckensnitt av TrueType-typsnitten på din 

dator med hjälp av QuickFont-programmet.

FORMGIVEN OCH KONSTRuERAD I SVERIGE
HUSQVARNA VIKING® har tillverkat symaskiner med 
överlägsen kvalitet och banbrytande teknik i mer än  
140 år.

Fantastisk innovation 
NYA SÖMNADS- OCH BRODÉRTEKNIKER
Ännu fler kreativa möjligheter direkt på skärmen.
•	 Med vår patentsökta sömnadsteknik 

dimensionssömmar skapar du unika och dekorativa 
flerdimensionella effekter genom att lägga till tyg 
och/eller popups i sömmarna.  
En branschunik HuSQvarNa vikiNg® DESigNEr 
DiaMOND Royale™ sömnadsmeny och 26 nya 
sömmar ger ännu fler kreativa möjligheter.

•	 Med Skapa applikation kan du skapa applikationer 
direkt på maskinens skärm. ingen extra programvara 
behövs. välj mellan en mängd olika inbyggda figurer, 
bl.a. hjärtan och blommor, bokstäver och sex olika 
sömmar. De oändliga kombinationsmöjligheterna 
väntar på att bli använda.

DELUXE™ STITCH SYSTEM
Lägg mindre tid och arbete på maskinjusteringar och få 
ett proffsigt resultat oavsett tyg och trådtyp. Perfekt för 
metalltråd, slivertråd och andra specialtrådar – vackra 
stygn på båda sidor av tyget.
•	 Trådmatningsfunktionen matar ut rätt trådmängd för 

varje stygn, oavsett tråd eller tygtjocklek, när du syr 
eller broderar.

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

OPTIMAL INTERAKTIV SKÄRM:  
BÄTTRE ÄN NÅGONSIN! 
Lätt att navigera genom de olika skärmlägena för  
sömnad, redigering och broderi.
•	 Stor (174 x 104 mm, 8'') fullfärgspekskärm med hög 

upplösning, bredare (180°) visningsfält och högre 
upplösning (800 x 480).

•	 Nytt, extremt intuitivt grafiskt gränssnitt. utvecklat av 
sömnadsentusiaster, för sömnadsentusiaster.

HÖGRE BRODÉRHASTIGHET
Den perfekta tidsbespararen för varje broderi.
•	 Med DESigNEr DiaMOND Royale™ broderar du 20 % 

snabbare eller mer*. 
*Jämfört med maskinen DESIGNER DIAMOND 
deLuxe™. Den faktiska tiden beror på brodérbågen och 
broderitypen. 
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Fantastisk kapacitet 
VÅRT STÖRSTA BRODÉROMRÅDE NÅGON-
SIN
Med tillvalet DESIGNER™ Majestic Hoop kan du skapa 
och brodera stora, fantastiska broderier på upp till 
360 x 350 mm utan att spänna om tyget i brodérbågen.
•	 Tre brodérbågar medföljer (DESigNEr™ Splendid 

Square Hoop 120 x 120, DESigNEr™ Crown Hoop 
260 x 200, DESigNEr™ royal Hoop 360 x 200).

•	 Det finns ett stort urval extra brodérbågar för 
specialtekniker som Endlessbroderi, quiltning, 
strukturbroderi och mycket mer.

•	 HuSQvarNa vikiNg® utvecklar ständigt nya 
brodérbågar och tillbehör för olika tekniker.

EXTRA STOR SÖMNADSYTA
Sy stora quiltar, heminredningsprojekt och klädesplagg 
utan problem.
•	 Lång friarm (250 mm arbetsyta) för enkel sömnad.

DESIGNER SELECTION
Oändliga kreativa möjligheter.
•	 Över 1 100 sömmar (nyttosömmar, quiltsömmar och 

dekorsömmar) med 7–50 mm bredd.
•	 6 sömnadsalfabet med både små och stora bokstäver. 

Enkelt att programmera.
•	 380 broderier.
•	 4 brodéralfabet i tre olika storlekar med både små 

och stora bokstäver.

REDIGERA BRODERIER – OÄNDLIGA 
MÖJLIGHETER
Förbättrad broderiupplevelse och enklare än någonsin 
att brodera.
ÅNGRA/GÖR OM I REDIGERA BRODERI
•	 Tidsbesparande funktion som hjälper dig att skapa 

eller redigera mönsterkombinationer.
ÄNDRA STORLEK 
•	 Förstora eller förminska ett broderi till önskad storlek.
•	 antalet stygn räknas om så att broderiet får bästa  

möjliga stygntäthet för den nya storleken.
•	 välj Bibehåll typ av fyllyta om du vill behålla den 

ursprungliga fyllytan när broderiets storlek ändras.
UTÖKAD DESIGN SHAPING
•	 Skapa nya broderier med vilken söm och/eller vilket 

motiv som helst.
TAPERING I BRODÉRBÅGE
•	 Skapa avsmalnande mönsterkombinationer i brodér-

bågen för bårder och annat.
SY KNAPPHÅL OCH DEKORSÖMMAR I BRODÉRBÅGEN
•	 välj bland och kombinera de inbyggda knapphålen 

och dekorsömmarna i brodérbågen. Skapa perfekt 
placerade knapphål och sömmar för ditt sömnadspro-
jekt.

ÄNDRA SÖMNADSORDNING
•	 Flytta eller justera flera brodérmotiv åt gången och 

brodera alla motiv i den aktuella brodérbågen. De 
behöver inte ens broderas i rätt ordning. När du 
är färdig med redigeringen anger du bara i vilken 
ordning du vill brodera motiven.

VÄLJ, GRUPPERA OCH AVGRUPPERA MOTIV
•	 välj snabbt ett eller flera broderier för redigering och 

anpassning.
•	 Skapa en grupp av utvalda broderier för redigering på 

skärmen.
SORTERA OCH SLÅ IHOP FÄRGBLOCK 
Färgerna i en sekvens sorteras så att alla fält i samma färg 
sys samtidigt.
•	 inga stopp för färgbyten.
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ÖVERMATARE MED uTBYTBARA PRESSAR-
FÖTTER MEDFÖLJER 
Oavsett vilken typ av tyg du använder har det aldrig 
varit lättare att hålla tyget på plats.
•	 Övermataren med utbytbara pressarfötter är utformad 

så att flera lager tyg och/eller vadd matas jämnt.
•	 Den är perfekt för quiltning och när du syr i sammet, 

stretchtyger, skinn och tyger som kräver noggrann 
mönsterpassning. 

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, vänd (pivot), upp och extra lyft. 
•	 Matartänderna sänks automatiskt när pressarfoten är i 

läget extra lyft för att ge maximalt utrymme för tjocka 
tyger och quiltar.

VÄNDLÄGE
•	 Maskinen stannar med nålen nere i tyget. Pressarfoten 

känner av tygets tjocklek.
•	 automatiskt svävande läge för omedelbar vändning 

(pivot), enkel applikationssömnad och quiltning.
•	 Dina händer är fria att styra tyget.
AUTOMATISKT PRESSARFOTSTRYCK
•	 Pressarfoten känner av tygtjockleken och justerar 

pressarfotstrycket automatiskt.

SEWING ADVISOR®

Välj tyg och sömnadsteknik så ställer funktionen 
SEWING ADVISOR® omedelbart in allting åt dig. 
Expertråd direkt på skärmen!
•	 Funktionen väljer den bästa sömmen och ställer in 

rätt stygnbredd, stygnlängd, trådspänning/-matning 
och pressarfotstryck.

•	 Sömmen samt den rekommenderade pressarfoten 
och nåltypen/nålstorleken visas på den optimerade 
interaktiva skärmen.

•	 under utökad SEwiNg aDviSOr® finns mer  
information om tyger och tekniker.

HuSQVARNA VIKING® EMBROIDERY ADVI-
SOR™

När du väljer tyg ger funktionen 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.

Fantastisk användarvänlighet
SMART SAVE
Vid ett eventuellt strömavbrott eller om du måste 
avbryta broderiprocessen sparas alla inställningar 
automatiskt.
•	 Om du väljer att spara broderiet automatiskt kommer 

DESigNEr DiaMOND Royale™ ihåg var i broderiet du 
befann dig när broderiprocessen avbröts.

•	 Du kan närsomhelst spara placeringen manuellt.

AuTOMATISK AVKLIPPNING AV 
HOPPSTYGN
Slipp tidsödande trådklippning när du skapar vackra 
broderier.
•	 Hoppstygn klipps av automatiskt och tråden dras ner 

på tygets avigsida – snabbt och enkelt.
•	 Maskinen har också en automatisk trådklippnings-

funktion som vid varje färgbyte klipper av enbart 
övertråden, vilket ger snabba och enkla trådbyten.

INBYGGDA HJÄLPFuNKTIONER
Omedelbar förklaring på skärmen.
•	 Snabbhjälp: Tryck på en söm, ikon eller funktion om 

du vill se dess namn eller beskrivning.
•	 informationsmenyn visar illustrerad information, text, 

hjälpindex och -kategorier.

ADJuSTABLE E LIGHT™

Optimal belysning för alla sömnadsmiljöer och 
tygfärger.
•	 Se tygets och sömmarnas verkliga färger.
•	 Justera belysningens intensitet och nyans för optimal 

belysning vid sömnad.

uSB-ANSLuTNING
Med två USB-portar överför du smidigt broderier och 
uppdateringar.
•	 Maskinen är alltid uppdaterad. Du hittar de senaste 

programvaruversionerna på internet.
•	 För att det ska bli så enkelt som möjligt för dig stöder 

maskinen DESigNEr DiaMOND Royale™ också de 
flesta vanliga brodérformat.


