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EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM®

Registrerer automatisk og hele tiden trykfodstrykket og tilpasser 
det efter stoffets tykkelse, hvilket sikrer en fuldstændig ensartet 
stoffremføring.

SENSORSTYRET TRYKFODSLØFT

• Trykfoden sænkes og hæves automatisk ved hver syteknik. 
Fire positioner: ned, drej, op og ekstra løft.

• Transportøren sænkes automatisk for at give mest mulig plads 
til, at kraftige stoffer og quilte nemt kan glide under trykfoden.

SENSORSTYRET DREJELØFT AF TRYKFODEN

• Trykfoden registrerer stoffets tykkelse, når du standser med 
nålen nede. Trykfoden svæver automatisk over stoffet, så 
det kan drejes med det samme, hvilket gør det nemt at sy 
applikationer og quilte.

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.

AUTOMATISK TRÅDKNIV
Tidsbesparende og praktisk i forbinelse med syning. Med et 
enkelt tryk klippes over- og undertråden over, og trådenderne 
trækkes ned på undersiden af stoffet.

MONOKROM TOUCHSKÆRM MED MEDFØLGENDE 
PEGEPIND
Det er nemt at navigere igennem forskellige skærmbilleder til 
syning og programmering.

• Adgang til alle funktioner og sømme med et tryk.

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

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

• Sømmene vises med de anbefalede indstillinger.

ELEKTRONISK SELVJUSTERENDE TRÅDSPÆNDING
Indstiller automatisk den bedste spænding til alle syteknikker 
og stoftyper. Du kan selv ændre spændingen, når du skal bruge 
specialteknikker.

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

Innovation

De vigtigste  
funktioner 

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM®

Start/stop-funktion

Automatisk trådkniv

Exclusive SEWING ADVISOR®

Undertrådssensor
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UNDERTRÅDSSENSOR
Du behøver ikke at tjekke undertråden, når du syr. Standser 
syningen og advarer dig, når undertråden er ved at slippe op. 

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.

• 208 indbyggede sømme

• En stingbredde på 7 mm og en stinglængde på 6 mm.

• Plus 4 indbyggede skrifttyper med både store og små 
bogstaver, som gør det let at programmere.

QUILTETILBEHØR MEDFØLGER:
Det perfekte tilbehør til dine quiltebehov – lige fra 
sammensyning og dekorering af quilten til frihåndsquiltning.

• ¼"-patchworkfod

• Klar fod med åben tå

• Trykfod R

• Quiltelineal

PROGRAMMERBARE INDBYGGEDE SKRIFTTYPER
Gør dine syprojekter personlige med mærkat og dato. Vælg 
mellem Brush Line, Block, Cyrillic og Hiragana, og lav 
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™ 
690Q-symaskinen har 12 faste hukommelser, som hver kan 
gemme op til 20 sømme eller bogstaver.

PERFEKT BALANCEREDE KNAPHULLER
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 
projekter. Funktionen Exclusive SEWING ADVISOR®  vælger 
det bedste knaphul til den anvendte stoftype og stoftykkelse.

• Du kan gentage knaphullet lige så mange gange, det er 
nødvendigt!

TAPERINGSFUNKTION
Lav perfekt sammenføjede hjørner, eller sy smukke bogstaver 
med en satinsøm. 

•  Reducerer automatisk stingbredden og laver en perfekt 
tilspidsning, så du kan sy dekorationer og let sammenføje 
hjørner.

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, trådspænding og syhastighed.

• Den valgte søm vises på touchskærmen med anbefalet 
trykfod, nålestørrelse, nåletype og trykfodstryk.

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 en ekstremt høj forventet levetid, hvilket giver en let 
vedligeholdelse.

INDBYGGET NÅLETRÅDER
Tråder nålen med det samme.

Gør trådningen let og modvirker overanstrengelse af øjnene.

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

VANDRET OG/ELLER LODRET SPEJLVENDING
Gør det muligt at bruge pyntesømmene kreativt og sy præcise 
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
Indtast størrelsen på den dobbeltnål, du vil bruge, for 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.
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