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Hvis du vælger stoftype og syteknik, vil funktionen  
Exclusive SEWING ADVISOR® straks indstille alt for dig.

STOR SYFLADE
Sy store quilte, boligtekstiler og tøj uden problemer med den næsten  
200 mm store syflade til højre for nålen.

7 MM STINGBREDDE
Giv dine syprojekter dit eget personlige præg med smukke 7   mm-sømme.

PROGRAMMERBARE INDBYGGEDE SKRIFTTYPER
Vælg mellem de indbyggede skrifttyper Block, Cyrillic og Hiragana for at lave  

dine egne mærkater, sætte dato på og personliggøre dine syprojekter.

GEM I ”MINE SØMME”
Gem dine personlige sømindstillinger og sømkombinationer i 4 faste hukommelser, 

 så du let og hurtigt har adgang til dem.

NYTTESØMME, SPECIALSØMME OG INDBYGGEDE SKRIFTTYPER 
Vælg mellem 160 sømme og 3 indbyggede skrifttyper, og få  

uendelige kreative muligheder.

Innovation
GRAFISK DISPLAY
Du kan få vist sømmen og eventuelle justeringer i naturlig  
størrelse, inden du syr.

•	 Alle	de	syoplysninger,	du	skal	bruge,	vises	på	displayet.	

•	 Kontrasten	på	det	grafiske	display	kan	justeres	i	indstillings-
menuen.

LED-LYS
Reducerer skyggerne, når du syr.

•	 Tre	LED-lys	oplyser	nåleområdet	og	syfladen,	hvilket	gør		
det	nemmere	at	sy	og	modvirker	overanstrengelse	af	øjnene.	

•	 Lysene	har	ekstremt	høj	forventet	levetid,	hvilket	giver	en	let		
vedligeholdelse.

START/STOP-FUNKTION
Sy uden at bruge fodpedalen, hvilket giver en konstant 
hastighed.

•	 Tryk	på	Start/Stop	for	at	starte	og	standse	syningen.

•	 Fantastisk	til	syning	af	rækker	af	pyntesømme,		
quiltesømme	og	knaphuller.

•	 Ideelt	til	syentusiaster	med	fysiske	begrænsninger.

DESIGNET OG KONSTRUERET I SVERIGE
HUSQVARNA VIKING®-brandet har konstrueret og fremstillet 
førsteklasses symaskiner med avanceret teknologi i over 
140 år.

Vigtigste funktioner
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STOR SYFLADE
Sy store quilte, boligtekstiler og tøj uden problemer.

•	 Stort	område	til	højre	for	nålen	–	næsten	200 mm,	hvilket	gør	
syningen	let.

NYTTESØMME, SPECIALSØMME OG INDBYGGEDE 
SKRIFTTYPER
Vælg blandt mange sømme og skrifttyper, og få uendelige  
kreative muligheder.

•	 160	indbyggede	sømme.

•	 En	stingbredde	på	7 mm.

•	 En	stinglængde	på	6 mm.

•	 Plus	3	indbyggede	skrifttyper	med	både	store	og	små		
bogstaver,	som	gør	det	let	at	programmere.

PROGRAMMERBARE INDBYGGEDE SKRIFTTYPER
Gør dine syprojekter personlige med mærkat og dato. 

Vælg	mellem	Block,	Cyrillic	og	Hiragana,	og	skab	quiltemærkater	
eller	personliggør	dine	projekter	med	op	til	7 mm	brede	bogstaver.

GEM I ”MINE SØMME”
Personlig menu, hvor du kan gemme sømindstillinger og  
sømkombinationer, og få let og hurtig adgang til dem.

OPAL™	650-symaskinen	har	4	faste	hukommelser,	og	hver		
hukommelser	kan	gemme	op	til	20 sømme	eller	bogstaver.

PERFEKT BALANCEREDE KNAPHULLER (PBB)
Den eksklusive knaphulsmåler syr automatisk perfekte 
knaphuller i én arbejdsgang!

•	 Syr	begge	sider	af	knaphullet	i	samme	retning	for	at	opnå	
jævnt	afbalancerede	knaphuller.	Der	er	syv	forskellige	
knaphulstyper	og	et	snørehul,	som	er	designet	til	forskellige	
applikationer.	Funktionen	Exclusive	SEWING	ADVISOR®	
vælger	det	bedste	knaphul	til	den	anvendte	stoftype	og	
stoftykkelse.	

•	 Du	kan	gentage	knaphullet	lige	så	mange	gange,	du	har		
behov	for.

EKSTRA STYRELINJER PÅ STINGPLADEN
Gør det let at sy topstikninger, oplægnings- og nyttesømme.

Du	kan	både	sy	til	venstre	eller	til	højre	for	nålen	–	stingpladen	
har	ekstra	styrelinjer	40 mm	på	begge	sider	af	nålen.

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR®

Hvis du vælger stoftype og syteknik, vil funktionen  
Exclusive SEWING ADVISOR® straks indstille alt for dig. 

Den	indstiller	automatisk	den	bedste	søm,	stingbredde,		
stinglængde	og	syhastighed.	Den	valgte	søm	vises	med		
på	det	grafiske	display	med	den	anbefalede	trådspænding,		
trykfod,	nålestørrelse,	nåletype	og	trykfodstryk.

INDBYGGET NÅLETRÅDER
Tråder nålen med det samme.

Gør	trådningen	utrolig	let	og	modvirker	overanstrengelse	af	
øjnene.

PROGRAM TIL ISYNING AF KNAPPER
Gør det let at sy knapper på.

VANDRET SPEJLVENDING
Gør det muligt at bruge pyntesømmene kreativt og gør det 
nemmere at sy nyttesømme.

29 NÅLEPOSITIONER
Giver præcis placering af nålen.

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

NÅLESTOP OPPE/NEDE
Gør det let at dreje stoffet, sy applikationer og meget mere.

Tryk	på	Nålestop	oppe/nede,	eller	tryk	let	på	fodpedalen	for	at	
flytte	nålen	op	eller	ned.

UNDERTRÅDSSPOLING FRA NÅLEN
Tidsbesparende og bekvem spoling af undertråden. 

AUTOMATISK OPSAMLING AF UNDERTRÅDEN
Det er ikke nødvendigt at hente undertråden op, inden du  
begynder at sy.

FUNKTIONEN SIKKER DOBBELTNÅL
Hjælper med at forhindre, at nålen knækker.

Indtast	størrelsen	på	den	dobbeltnål,	du	vil	bruge,	for	
automatisk	at	begrænse	stingbredden	og	forhindre,		
at	nålen	knækker.

SIKKER STINGBREDDE
Giver en mere nøjagtig ligesøm. 

Vælg	funktionen	Sikker	stingbredde	for	at	undgå,	at	nålen	
knækker,	når	du	bruger	tilbehør	til	syning	af	ligesømme.

12 SPROG
Øjeblikkelig forklaring på skærmen. 

Vælg	mellem	12	forskellige	sprog	i	indstillingsmenuen,		
herunder	engelsk,	fransk,	italiensk,	tysk	og	spansk.

Muligheder Bekvemmelighed
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