Seuraava lukusi täytyy vielä ommella
Tärkeimmät ominaisuudet
mySewnet™ tuettu

• Wifi-yhteys – Yhdistä mySewnet -sovelluksiin, päivitä kone,
siirrä kuvioita langattomasti laitteiden välillä ja paljon muuta.
• mySewnet™-kirjasto – Pääsy täydelliseen ja jatkuvasti
kasvavaan korkealaatuisten kirjontakuvioiden kirjastoon
suoraan näytöltä.*
• mySewnet™-ohjelmisto – Tuotteeseen kuuluvalla
ohjelmistolla voit räätälöidä kuvioita tietokoneellasi: Pyöräytä,
käännä, yhdistä, vaihda väriä, lajittele värit ym. Käyttääksesi
luovia lisätoimintoja harkitse ensimmäistä ja vain tilattavissa
olevaa mySewnet™-ohjelmistopalvelua.
• mySewnet™ Cloud – Aseta pilveen oma ilmainen mySewnet™
Cloud -tili käyttääksesi sovelluksia, siirtääksesi kuvioita ja
paljon muuta.
• mySewnet™-blogi – Nauti syötteestä livenä suoraan näytölläsi
olevilla uutisilla sekä ilmaisilla projekteilla ja malleilla.
• Saatavilla olevat ilmaiset sovellukset: Käytä MySewMonitor™sovellusta saadaksesi ilmoituksia koneeltasi tai helpottaaksesi
kuvion sijoittamista. QuickDesign™-sovelluksen avulla voidaan
luoda kuvioita tabletilta tai älypuhelimelta. JoyOS ADVISOR™
-sovelluksen ansiosta koneesi on mukanasi kaikkialla.
™

Suuri 8 tuuman värillinen kosketusnäyttö

Helppo navigointi erilaisilla näytöillä monikosketustoiminnon
avulla.
• Vedä ja pudota näytölle, tarkenna, käännä, poimi, pyyhkäise ja
levitä kuten millä tahansa tabletilla tai älypuhelimella.
• Suuri (8”, 177 x 99mm) täyden värin kapasitiivinen
kosketusnäyttö.
• Korkea resoluutio (1 024 x 600)
• Helppo muokkaus Smart Toolbox -toiminnolla; käytetyimpien
työkalujen käyttö yhdellä kosketuksella.
• Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä sormenpäiden ulottuvilla.

JoyOS ADVISOR™

• Interaktiiviset opastukset – Opi ompelemaan kauluksia,
helmoja, ainutlaatuisia tikkaustekniikoita, vetoketjuja, kauniita
kirjontamalleja ym.
• Ompeluohjeet – Ompelu- ja kirjontaprojektit mukana
olevilla vaiheittaisilla ohjeilla.
• Vaiheittainen harjoituskirja – Opi uskomattomia toimintoja
koneella, kuten kuvion kohdistaminen, kuvion muokkaus ym.
• Helppo pääsy käyttöoppaaseen – Helppo pääsy koko
käyttöoppaaseen suoraan koneelta kuvaketta käyttämällä.
Käytä hakutoimintoa vaivatta löytääksesi aiheet, joista haluat
saada lisätietoja.
• Tukimateriaaliopas – Täydellinen työkalu oikean
tukimateriaalin valitsemiseksi projektillesi.
• Pikaopas – Opi, miten koneesi asetetaan ompelua tai
kirjontaa varten aloittaaksesi ompelemisen.
• Lisävarusteopas – Täydellinen asennusopas ja ohjeet
kehittyneempiä lisävarusteitamme varten.

deLuxe™-ommeljärjestelmä

Vähemmän vaivaa koneen asetuksien säätämisessä. Täydellinen
lopputulos kankaan ja langan tyypistä riippumatta. Täydellinen
metalloiduille tai muille erikoislangoille. Upeat ompelutulokset
kankaan molemmin puolin.
• Langan syöttö – Syöttää optimaalisen määrän lankaa
kuhunkin tikkiin ommeltaessa tai kirjottaessa, langan tyypistä
tai kankaan paksuudesta riippumatta.
• Langan syöttö tai langan kireys – Kone valitsee langan
syötön tai langan kireyden automaattisesti erilaisia tekniikoita/
lisävarusteita varten saadaksesi parhaat tulokset.

* Edellyttää tilausta kolmen kuukauden ilmaisen kokeilujakson umpeutumisen jälkeen.

EDUT JA OMINAISUUDET

Ompelu- ja kirjontakone

Tärkeimmät ominaisuudet
AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM™
Tunnistaa ja säätää kankaan paksuuden ompelemisen
yhteydessä automaattisesti ja jatkuvasti täydellisen tasaista
syöttöä varten.
Paininjalan nosto sensorilla
• Paininjalka laskee ja nousee automaattisesti jokaista
ompelutekniikkaa varten.
• Neljä asentoa: alas, kääntyvä, ylös ja lisänosto.
• Laskee syöttöhampaat automaattisesti, jotta saataisiin
maksimaalinen tila paksujen kankaiden ja peittojen helppoa
jalan alle liu’uttamista varten.
Paininjalan kääntö sensorilla
• Automaattinen kääntöasento neula alas asennossa välitöntä
kääntämistä, helppoa applikointia ja tikkausta varten.
• Voit ohjata kangasta käsilläsi vapaasti.
Paininjalan paine sensorilla
• Paininjalka tunnistaa jatkuvasti kankaan paksuuden ja
säätää paininjalan painetta automaattisesti syöttääkseen sitä
kaikentyyppisillä kangastyypeillä.

Sisäänrakennettujen ompeleiden
laaja valikoima

Mukauta mikä tahansa projekti yksinoikeudella patentoiduilla
ompelutekniikoilla, jotka antavat projektillesi vaivattomia ja
vastustamattomia kohoelementtejä.
• 680 ommelta, jopa 54 mm leveä.
• Ainutlaatuiset ommeltekniikat.
• Ponnahdusompeleet*
• Paljetit*
• Applikointiompeleet*
• Lankaompeleet
• Teemaompeleet
• 5 ommeltavaa kirjasintyyliä sekä isoilla että pienillä kirjaimilla
helppoon ohjelmointiin.

EDUT JA OMINAISUUDET

Suuri ompelutila

• Ompele suuria tilkkutöitä, kodin sisustusprojekteja ja vaatteita
helposti.
• Pitkä vapaavarsi helpottaa ompelua.
• Suuri työskentelyalue, lähes 250 mm.

Antelias kirjonta-alue

Vapauta luovuutesi entisestään ja kirjo markkinoiden
suurimmalla kirjonta-alueella käyttämällä valinnaista
360 x 350 mm DESIGNER™ Majestic Hoop -kehää (näkyy
alla).**
• Sisältää kolme kirjontakehää:
• DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200 mm
• DESIGNER™ Crown Hoop 260 x 200 mm
• DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120 x 120 mm
• Saatavilla on useampi valinnainen kehä erikoistekniikoita,
kuten jatkuvaa kirjontaa, tilkkuilua, tekstin kirjontaa varten
ja paljon muuta.

Yli 620 kirjontakuviota

Loputtomasti mahdollisuuksia olla luova.
• Yli 620 kirjontakuviota, joissa 30 erikoistekniikkaa.
• Kategoriat helppoon valintaan.
• 8 erikokoista 10–80 mm:n kirjontafonttia.

Elektroninen neulanlävistysteho

Ompele epäröimättä raskaita kankaita tai useampia kerroksia.
• Sykevoima tarjoaa ensiluokkaisia tuloksia ommeltaessa raskaita
kankaita tai useampia kerroksia.
• Enintään 94 NWT:n neulavoima.

* tarkoittaa patentoitua
** Luokkansa parhaat ominaisuudet verrattuna Brother DreamCreator XE VM5100:een, Babylock Journey’iin, Bernina 590E:een ja Janome Horizon Memory Craft 1400:een.

Kirjonta
Kohdistustoiminto

Kirjontakuvion muokkaus

Muokkaa kirjontaasi suoraan näytöllä.
• Yhdistä useita kuvioita
• Kierrä, peilikuva, skaalaus, muuta kokoa, siirrä
• Värin muokkaus
• Ryhmittele ja pura kuviot
• Kumoa / suorita uudelleen
• Muuta kirjonta järjestystä
• Värien lajittelu
• Värien yhdistäminen
• Yksivärinen

Kuvion muotoilu

Luo kirjontoja rajoittamattomasti käyttäen melkein mitä tahansa
ommelta ja/tai kirjontaa. Valitse muoto ja säädä valitsemiasi
malleja tai ompeleita muodon linjan mukaisesti.

Applikointitoiminto

Luo applikoinnit suoraan laitteesi näytölle ilman ylimääräisiä
ohjelmistoja.
• Valitse sisäänrakennettuja muotoja, kuten sydän, kukka,
kirjaimet ja paljon muuta.
• Viimeistele applikaatiosi eri ommelvaihtoehdoilla.

Harsimisvaihtoehdot

Harsi kiinnittääksesi kankaan kirjonnassa. Valitse harsinta
kuvion tai kehän ympärille.

Älykäs tallennus

Mikäli virta katkeaa tai kirjota/ompeleminen täytyy keskeyttää,
kaikki säädöt ja ompeleen senhetkinen sijaintipaikka tallentuvat
automaattisesti. Voit myös valita älykkään tallennuksen
manuaalisesti milloin tahansa.

Tervetuloa kirjonnan pariin

Tarkista ja säädä kirjonta-asetukset ennen kuin aloitat
kirjontaompelun.

Kirjo napinreiät ja koristeompeleet

Päästä luovuutesi valloilleen yhdistämällä sisäänrakennettuja
ompeleita uniikeiksi kokonaisuuksiksi. Voit myös hyödyntää
suippo-ompeleita luoden jiirikulmia ja kauniita kulmatehosteita
valikoituja koruompeleita käyttäen.

Automaattinen hyppytikkien katkaisu

Vähentää työskentely aikaa, kun luot kaunista kirjontaa.
• Hyppytikit leikataan automaattisesti ja lankojen päät vedetään
taakse.
• Langan automaattinen leikkuri leikkaa vain ylälangan väriä
vaihdettaessa.

Mukana ilmainen tietokoneohjelmisto
Windowsille® -ja Macille®

Lataa ilmainen kirjontaohjelmisto osoitteessa www.mysewnet.
com parantaaksesi DESIGNER SAPPHIRE™ 85 -ompelu- ja
kirjontakoneen käyttöä. Lisää seuraavat toiminnot:
• mySewnet™-pilviviestintämoduuli – Mahdollistaa koneen
yhdistämisen tietokoneohjelmistoon Wi-Fi:n kautta.
• mySewnet™-palvelu – Käytä ensimmäistä ja ainoata
pilvipohjaista ohjelmistopalvelua muokataksesi ja luodaksesi
kuvioita tietokoneellasi.
• Windows® Explorer/macOS® Finder Plug-in – Katso
mallit pikkukuvakkeina, lue erilaisia kirjontatiedostomuotoja ja
paljon muuta.
• QuickFont – Luo koneellesi useita erilaisia kirjontafontteja
tietokoneesi minkä tahansa TrueType-fontin avulla.
• Monen asian tekeminen yhtä aikaa – Suunnittele seuraavaa
kirjontaasi, kun kirjot nykyistä projektiasi.
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Aseta ja sovita kirjonnat tällä toiminnolla piston tarkkuudella.
Käytä Kuvion kohdistustoimintoa mySewMonitor™-sovelluksessa
nähdäksesi kehälle pingotetun projektisi ruudulla. Kuvion
kohdistustoimintoa käytettäessä kuvio on mahdollista sijoittaa
paikoilleen vieläkin tarkemmin.

Ompelu
Mukana vaihdettava yläsyöttölaite

Kankaiden tasainen syöttyminen ompelun aikana riippumatta
kankaan tyypistä ei ole koskaan ollut helpompaa.
• Yläsyöttölaite vaihdettavalla paininjalalla on suunniteltu
kangaskerrosten tasaiseen syöttämiseen ja/tai harsintaan.
• Se on täydellinen tilkkutöissä, sametin, stretch-kankaiden,
nahan sekä tarkkaa kohdistamista vaativien kankaiden
ompelussa.

Ompelutoiminnot

Kaikki tarvittavat toiminnot ovat hallinnassasi napin
painalluksella tai ohjelmoi ne tarpeisiisi sopiviksi.
• Neula ylös/alas
• Aloita/lopeta
• Päättely
• Heti päättely
• Langan automaattinen katkaisu
• Taaksesyöttö
• Nopeus

Täysin tasapainotetut napinlävet

Yksivaiheinen Sensor-napinläpijalka ompelee joka kerta
automaattisesti täydelliset yksivaiheiset napinlävet.
• Ompelee napinlävet samaan suuntaan molemmilta puolilta,
jotta napinlävet ovat tasaiset ja tasapainotetut.
• 15 tyyliä näpinläville ja 2 punosreikäommelta erilaisiin
tarpeisiin.

Suoraommelpistolevy ja sensori

Täydellinen suoralle ompeleelle useiden erityistarvikkeiden
kanssa sekä takaa parhaan kirjontatuloksen.
• Kiinnitä suoraommelpistolevy ja koneen sensori hälyttää,
jos valitset jonkin muun ompeleen kuin keskiasennon
suoran ompeleen.

29 neulan asentoa
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Ompele suoraan neulan 29 eri asennolla , jotka sopivat
ihanteellisesti tarkkaan päälli- ja reunatikkaukseen, piiloompeleille sekä kun haluat tikkauksen saumaan tilkkutöissä.

3 vapaan ompelun asetusta

Kone
LED-valaistu ompelutila

Suunniteltu valaisemaan koko työskentelyalue tasaisesti.
• LED-teknologian avulla luodut valot tarjoavat erinomaisen
valaistuksen työalueellasi.
• Näet kankaat ja ompeleet todellisissa väreissään ja vähemmän
varjoja.

Suuri nopeus

Kirjo jopa 1 000 ommelta minuutissa ja ompele 1 050 ommelta
minuutissa päättääksesi projektisi nopeasti.

Ylä- ja alalankasensorit

Saat hälytyksen, kun puolalanka on lopussa, jotta voit vaihtaa
puolasi sopivalla hetkellä. Lankasensorit varoittavat, kun
puolalanka on vähissä tai neulalanka katkeaa.

USB-portti

USB-portin avulla voit siirtää kuviot ja päivittää koneen.
• DESIGNER SAPPHIRE™ 85 -kone lukee myös helposti
suosituimpia kirjontatiedostomuotoja USB-kirjontatikun
kautta.

Puolaus suoraan neulansilmästä

Valitse itsellesi sopivin.
• Vapaan ompelun jousitoiminto
• Liukuva vapaaompelu
• Vapaaompelu muotomallinejalalla

Aikaa säästävä ja kätevä puolaus.

Erillinen puolausmoottori

Vapaaompelu koristeompeleilla

Erillisen puolausmoottorin avulla voit puolata ompelua tai
kirjontaa keskeyttämättä.

Tee mistä tahansa projektista ainutlaatuinen käyttämällä lähes
kaikkia koristeompeleita vapaan ompelun tilassa.

Sotkeutumaton sukkula

Ompeleen sijoittaminen

Muotoiltu ja suunniteltu Ruotsissa

Minkä tahansa tikin sijaintia on mahdollista vaihtaa pistoaukon
sallimissa rajoissa.

HUSQVARNA® VIKING® on kehittänyt korkealaatuisia ja
huipputeknisiä ompelukoneita yli 145 vuoden ajan.

Ompeleen tasapaino

Inch/Cm-viivain pohjalevyssä

Tasapainottaa syötön automaattisesti ommeltaessa eteen- ja
taaksepäin, jotta koristeompeleesi näyttävät upeilta joka kerta.

Koristeommelten kaventaminen

Kavenna valikoitujen koristeommelten alussa ja/tai lopussa.
Vaihda kavennuskulmaa luoville ratkaisuille.

Puolan alueelle ei tartu lankoja.

Kätevä mittaus suoraan DESIGNER SAPPHIRE™ 85 -ompeluja kirjontakoneella.
• Viivain 41 cm
• Nappiviivain

Kova suojakotelo

Konetta suojaava ja pölytön säilytys.
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