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DESIGNER  
TOPAZ™ 50/40

DESIGNER
JADE™ 35

mySewnet™ Kirjasto 
Yhteensopiva

Kyllä
Näytöltä pääsy

Kyllä, 
näytöltä pääsy

Näytön muisti ominaisuuksia mySewnet™ Pilvi ja 
USB Kirjontatikku

mySewnet™Pilvi ja 
USB Kirjontatikku

Omat tiedostot + 
USB kirjontatikku USB kirjontatikku

mySewnet™ Kuvioiden pilveen 
Tallennus    

mySewnet™ Blogi  

Kuvion sijoittelu – Sijoittaa 
kirjontakuviosi täydellisesti 
joka kerta

Koko
MySewMonitor™ 
Sovelluksen tuki

Koko
MySewMonitor™ 
Sovelluksen tuki

Perus

Siirrä mallit WiFi-yhteydellä 
ja mySewnet™ -synkronoinnilla  

Päivitykset Internetin kautta WiFi- tai USB-
kirjontatikulla

WiFi- tai USB-
kirjontatikulla USB-kirjontatikulla USB-kirjontatikulla

HUSQVARNA® VIKING® 
-SOVELLUKSET

mySewMonitor™ 

QuickDesign™ 

JoyOS-ADVISOR™

mySewMonitor™ 

QuickDesign™ 

JoyOS ADVISOR™

AINUTLAATUINEN 
OMPELUTUKI™

Kyllä, on laajennettu 
JoyOS ADVISOR™ 
-ominaisuudella  

Kyllä, on laajennettu 
JoyOS ADVISOR™

-ominaisuudella
 

KIRJONTATUKI™

Kyllä, on laajennettu 
seuraavasti: 

JoyOS ADVISOR™

Ominaisuus

Kyllä, on laajennettu 
seuraavasti:

JoyOS ADVISOR™ 

-ominaisuus

Pikaohjejärjestelmä suoraan 
näytöllä

Pikaohje, 
Ohjehakemisto

Pikaohje, 
Ohjehakemisto Pikaohje

Lisävarusteopas näytöllä  

Integroitu kaksoissyöttö 

Vaihdettava 
kaksoissyöttölaite mukana

Integroitu kaksois- 
syöttötekniikka 

sisäänrakennettuna


 Laajennettu kaksoispistolevy
Ohjeet jopa 65mm 
neulan molemmin 

puolin

Ohjeet jopa 40mm 
neulan molemmin 

puolin

Ohjeet jopa 40mm 
neulan molemmin 

puolin

Ohjeet jopa 40mm 
neulan molemmin 

puolin

Säädettävä laserompelu 
Ohjausta 

Ainutlaatuiset ommeltekniikat 6 5

DESIGNER™ -malliston vertailutaulukko
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Sisäänrakennetut ompeleet
844 

Voidaan päivittää 
suuremmalla 

määrällä ompeleita

680 
Voidaan päivittää 

suuremmalla 
määrällä ompeleita

261/208 120

Ohjelmoitavat 
ompelukirjasimet

5 
Voidaan myös kirjoa

5 
Voidaan myös kirjoa 5/4 2

Deluxe™  -ommeljärjestelmä  

Elektronisesti itsesäätyvä 
Langan kireys

Plus Deluxe™ 
-ommeljärjestelmä

Plus Deluxe™ 
-ommeljärjestelmä  

AINUTLAATUINEN SENSOR 
SYSTEM™

+ Syöttöhampaiden 
putoaminen 
lisänoston 
yhteydessä

+ Syöttöhampaiden 
putoaminen 
lisänoston 
yhteydessä



Automaattinen syötön 
pudotus 

Ompelu ja 
kirjonta

Ompelu ja 
kirjonta Vain kirjonta Vain kirjonta

Sivuttaissyöttö  

Vapaaompelu

3 tilaa: 
Vapaaompelu 

muotomallinejalalla, 
liukuva 

vapaaompelu ja 
vapaaompelu 

jousijalalla

3 toimintoa: 
Vapaaompelu 

muotomallinejalalla, 
liukuva 

vapaaompelu ja 
vapaaompelu 

jousijalalla

2 toimintoa: 
 Liukuva 

vapaaompelu ja 
vapaaompelu 

jousijalalla 

Vapaaompelu 
jousijalalla

Ompeleen sijoittaminen   

Neulan sijainnit 37 29 29 29

PBB (täysin tasapainoiset 
napinlävet) sensorilla 
Yksivaiheinen napinläpijalka

16 napinläpeä + 
3 punospistoreikää 

+ napin 
ompeluohjelmaa

15 napinläpeä + 
2 punospistoreikää 

+ ompele napille

9 napinläpeä + 
2 silmukkaa+ 

ompele napille 
/7 napinläpeä 

+punospistoreikää 
+ napin 

ompeluohjelmaa

6 napinläpeä + 
punospistoreikää

Suora ommelpistolevy, jossa 
on sensori  

Valo osoittaa neulastopin 
Ylös/alas    

Päättelytoiminto    

Pistopäättelytoiminto    
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Ompeleen uudelleen aloitus   

Nopeuden säätö 5 ompelunopeutta 5 ompelunopeutta 5 ompelunopeutta 5 ompelunopeutta

Suippoompeleen 
valintakulmat – Valitse 
18 vaihtoehdosta kulmat

  /ei

Erisuuntainen ompelu – 
4-suuntainen ja 8-suuntainen  

Oma ommelvalikko
100 Mt muistia 

Saatavilla 
käyttämällä WiFi/
USB-muistitikkua

100 Mt muistia 
saatavilla 

käyttämällä WiFi/
USB-muistitikkua

24 muistia/ 
20 muistia 1 muisti

Ompeleet näytöllä

  
Ompeleen 

aloituspiste näkyy 
näytöllä. Ommel 

näkyy todellisessa 
koossaan

  
 Ompeleen 

aloituspiste näkyy 
näytöllä. Ommel 

näkyy todellisessa 
koossaan

   
Ompeleen 
aloituspiste 

osoitettu ruudulla /
Ei



Kaksoisneula-asetus


Ompeleen ulkoasu 
näkyy ruudulla


Ompeleen ulkoasu 

näkyy ruudulla

     
Ompeleen ulkoasu 

näkyy ruudulla /
Ei



Ompeleen leveyden Lukitus    

Säädä ommel; pituus, leveys, 
peilikuva puolelta toiselle ja 
päästä päähän

   

Nauhakirjontalaite 
-ominaisuus 

Lisää Ristikko ruudulle 
sijoittelua varten  

Tarkista koko ja sijoittelu 
ennen kirjontaa    

Kuviot mukana
756 

sisäänrakennettua 
kuviota

629 
sisäänrakennettu 

kuviota

159 
sisäänrakennettua 

kuviota/ 
100 

sisäänrakennettua 
kuviota

70 kuviota 
USB kirjontatikku

Kuvion muotoilu  

Applikointitoiminto – Valitse 
muodoista tai aakkosista ja 
luo applikointi ruudulle
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Mahdollisuus kirjontaan 
Napinlävet kirjontakehällä  

Kirjo koristeellisia ompeleita 
kehällä  

Harsi kehällä 2 vaihtoehtoa 2 vaihtoehtoa  

Valikoiva/automaattinen 
langankatkaisu 
automaattisella hyppytikkien 
katkaisulla

  
Automaattinen 
langankatkaisu

Kuvion valinta – Valitse yksi 
tai useampia kirjontoja 
muokattavaksi

 

Muuta kuvion 
kirjontajärjestystä  

Lataa ja selaa monimuotoisia 
kuvioita   

Muuta kuvion kokoa tikkien 
uudelleenlaskennalla  

Skaalaa kuviota    

Pyöritä kuvioita Yhden asteen 
muutoksella

Yhden asteen 
muutoksella

Yhden asteen 
muutoksella 90 asteen muutos

Värin muokkaus
Muuta kuvion 
värejä, muuta 

taustaväriä, valitse 
yksiväritoiminto

Muuta designin 
värejä, muuta 

taustaväriä, valitse 
yksiväritoiminto

Valitse tämä, jos 
haluat ommella 

värillisenä tai 
yksivärisenä

Valitse tämä, jos 
haluat ommella 

värillisenä tai 
yksivärisenä

Kuvioiden ryhmittely – Luo 
haluamasi ryhmä näytöllä 
olevista kuvioista muokkausta 
varten

 

Kumoa/Tee uudestaan 
toiminto Kuvioyhdistelmiä  

Värien lajittelu – Minimoi 
värinvaihdot koskettamalla  

Värien yhdistäminen – 
Eliminoi värinvaihdot suurissa 
tai yhdistetyissä malleissa

 

Kirjonnan mukkaus ruudulla  
Enintään 10 kuviota/ 
Enintään 5 kuviota

Zoomaus ja panorointi   
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Kohdistimen merkki näytössä 
kirjonnan aikana   

Kirjonnan nopeus 1000 s/min 1000 s/min 800 s/min 700 s/min

Omat kehät – Valitse kehät 
jonka omaat   

Suurin mahdollinen kehäkoko 360x350 mm 360x350 mm 360x200 mm/ 
 240x150 mm 240x150 mm

DESIGNER™Imperial-kehä 
360x260 mm, sisältyy hintaan 

DESIGNER™ Royal-kehä 
360x200 mm, sisältyy hintaan  /ei sisälly

DESIGNER™ Crown-kehä 
260x200 mm, sisältyy hintaan  

DESIGNER™ Jewel-kehä 
240x150 mm, sisältyy hintaan ei sisälly/ 

DESIGNER™  Splendid Square 
-kehä120x120 mm,  
sisältyy hintaan

  /ei sisälly

DESIGNER™  Majestic-kehä 
360x350 mm, käytössä Valinnainen Valinnainen

Suippo-ompeleet 
kirjontatilassa  

Usean kokoiset kirjasimet 
kirjontaan 8 8 2/1 1

HUSQVARNA® VIKING® 
USB-kirjontatikku mySewnet™ -palvelut mySewnet™ -palvelut  

Ompeleen leveys 9 mm 7 mm 7 mm 7 mm

Automaattinen alalangan 
nosto    

Siirry tarkkaan pistoon 
kirjonnassa   /ei sisälly

Kirjonnan ajan laskenta 
värin mukaan   /ei

Kirjontakuvion läpikäynti 
väreittäin ja ommel 
ompeleelta

   

Valitse kuviot 
pikkukuvakkeista   
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Ilmainen QuickFont ja 
kirjontaohjelmisto lataus   

Mukana kirjonnan 
Intro-ohjelmisto 

Elektronista lävistysvoimaa Sykkivä neula voima 
150 NWT 94 NWT 94 NWT 60 NWT

Näytön tyyppi

Suuri 10,1 tuumaa, 
217x136 mm, 
täysvärinen 

kapasitiivinen 
kosketus 

Näyttö 180° 
katselukulmalla 

ja korkealla 
resoluutiolla 
(1280x800)

Vuorovaikutteinen 
värillinen 

kapasitiivinen 
kosketusnäyttö 

8,0 tuumaa, 
176,6x99,4 mm 

korkealla resoluutiolla 
(1024x600)

Täys värillinen 
kosketusnäyttö 

3,5 tuumaa, 
70x53 mm

Graafinen näyttö 
Yksivärinen 

3,125 tuumaa, 
71,5x34,5 mm

Kosketa ja pidä painettuna 
Helppo kuvioiden, tiedostojen 
ja ym. käsittely

 

Näytönsäästäjä, jossa on 
käynnistys Näytön   /ei sisälly

 lukitusnäytön asetus   /ei sisälly

Sisäänrakennettu kynänpidin Ei – Kapasitiivinen 
kosketusnäyttö

Ei – Kapasitiivinen 
kosketusnäyttö  Ei – LCD-näyttö

Ompelutila
310 mm 

(12 tuumaa) neulan 
oikealla puolella

250 mm (lähes 
10 tuumaa) neulan 

oikealla puolella

200mm (lähes 
8 tuumaa) neulan 
oikealla puolella

200 mm (lähes 
8 tuumaa) neulan 
oikealla puolella

 Pikakiinnitteiset paininjalat    

Ompele ja kirjo 
jalkasäätimellä tai ilman    

Monitoimisen jalkasäätimen 
valmius  

Välitön ja pysyvä taaksesyöttö    

Valaistu lanka-alue 

Valaistusjärjestelmä

Markkinoiden 
johtava LED-

valaistus, 
säädettävällä 

voimakkuudella

LED-tekniikka 
säädettävällä 

voimakkuudella

Valorivit 
diodien säteily 

(LED-VALO)/ 
3 LED-VALO

3 LED-VALO

Neulan langoitin Automaattinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen

Useita Kieliä 14 13 12 12
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Näytön värin valitseminen 
Järjestelmä  

Älykäs tallennus


Ompelussa, 

kirjonnan 
muokkauksessa

 sekä kirjontatilassa


Ompelussa, 

kirjonnan 
muokkauksessa 

sekä kirjontatilassa

Nopea puolaus – Erillinen 
puolausmoottori, joka puolaa 
ompelun tai kirjonnan aikana

 

USB-liitäntä
Kaksi USB-porttia 

Kirjontatikkuja 
ja valinnaisia 
lisätarvikkeita

Kirjontatikku 
ja valinnaisia 
lisätarvikkeita

Kirjontatikku Kirjontatikku

Muotoiltu ja suunniteltu 
Ruotsissa    Muotoiltu Ruotsissa

Ompele kirjontalaite 
kiinnitettynä  

Ylä- ja alalanka Sensori    Ylälangan sensori

Sotkeutumaton sukkula    

Pysyvästi voideltu    

Irrotettava lisätarvikekotelo Kaksipuolinen Kaksipuolinen  

Koneen säilytys
Pehmeä kankainen 

suojahuppu 
mukana

Kova kotelo 
sisältyy hintaan

Kova kotelo 
sisältyy hintaan

Sisäänrakennettu 
tarvike taso

Kirjontalaitteen pehmeä 
laukku Sisältyy hintaan Sisältyy hintaan Valinnainen Valinnainen
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