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De vigtigste 
 funktioner

Nye teknikker til syning og brodering 
 
Udskiftelig overtransportør medfølger 

deLuxe™ Stitch System

Ultimativ interaktiv skærm

Exclusive Sensor System™ 

Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om de vigtigste funktioner de steder, der er 
markeret med symbolet .
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LigesømsstingpLade og sensor
Den perfekte hjælp til syning af ligesømme uanset  
specialtilbehør
•	 Når du monterer ligesømsstingpladen, giver maskinens 

sensor dig besked, hvis du vælger en anden søm end 
en ligesøm. Du skal ikke længere være bange for at 
komme til at beskadige nålene. 

design positioning
Denne funktion betyder, at du altid helt præcist ved, 
hvor dit broderi placeres, uden at det er nødvendigt at 
bruge skabeloner.
•	 Du kan sætte dine broderier sammen perfekt hver 

gang med uendelige kombinationsmuligheder.
•	 Guiden Design Positioning gør det nemt.

der føLger software med maskinen
Download den seneste software fra  
www.husqvarnaviking.com, så din computer kan  
kommunikere med DESIGNER DIAMOND Royale™ sy- og 
broderimaskinen.
•	 Organisér dine motiver, tilføj trådklipkommandoer, 

opret billedfiler, udskriv kataloger m.m.
•	 Opret broderiskrifttyper ud fra TrueType-skrifttyper  

på din computer ved brug af programmet QuickFont.

designet og konstrueret i sverige
HUSQVARNA VIKING®-brandet har udviklet førsteklasses 
symaskiner med avanceret teknologi i over 140 år.

Genial innovation 
nye teknikker tiL syning og  
brodering
Endnu flere kreative muligheder direkte på skærmen.
•	 En patentanmeldt sømteknik til syning af fler- 

dimensionelle sømme, Dimensional Stitches, skaber 
sømme, hvor du tilføjer stof og/eller fremstående  
detaljer, der giver en dekorativ og flerdimensionel 
effekt.  
En brancheførende HuSQvarNa vikiNG® DESiGNEr 
DiaMOND Royale™ eksklusiv sømmenu og 26 nye 
sømme giver endnu flere kreative muligheder.

•	 Med funktionen Design appliqué kan du oprette 
applikationer direkte på maskinens skærm, uden at 
der kræves ekstra software. Du kan vælge mellem en 
række forskellige former, der alle er indbygget i  
maskinen, som f.eks.: hjerte, blomst, bogstaver og 
seks forskellige sømme. uendelige kombinationsmu-
ligheder venter bare på at blive lavet.

 
deLuxe™ stitch system
Der skal ikke bruges så meget tid og anstrengelse på at 
indstille maskinen, og resultaterne har høj kvalitet  
uanset stof- og trådtype. Perfekt til metal- sølv eller 
anden specialtråd, hvilket giver flotte sømresultater på 
begge sider af stoffet.
•	 Trådudmålingen fremfører den optimale trådmængde 

til hver søm, uanset trådtype eller stoftykkelse, når du 
syr og broderer.

•	 Du kan vælge Trådspænding ved visse teknikker og/
eller bestemt tilbehør.  
 
 
uLtimativ interaktiv skærm:  
bedre end nogensinde før. 

Det er nemt at navigere igennem forskellige skærm-
billeder til syning, redigering og brodering.
•	 Stor (174 x 104 mm, 8'') touchskærm med fuld farve, 

bredere 180° visningsvinkel og højere opløsning  
(800 x 480).

•	 Nydesignet grafisk grænseflade giver optimal intuitiv 
brugeroplevelse. Designet af syentusiaster til  
syentusiaster

øget broderihastighed
Perfekt, tidsbesparende funktion til ethvert broderi.
•	 Din DESiGNEr DiaMOND Royale™ reducerer din 

broderitid med 20 % eller mere*. 
*I forhold til DESIGNER DIAMOND deLuxe™-maskinen Det 
reelle tidsforbrug afhænger af ramme- og broderitype.
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Geniale muligheder 
stor og brugervenLig broderifLade
Med ekstraudstyr som rammen DESIGNER™ Majestic 
Hoop kan du skabe og brodere store broderimotiver på 
op til 360 x 350 mm uden at skulle spænde stoffet om i 
rammen.
•	 Tre broderirammer medfølger (DESiGNEr™ Splendid 

Square Hoop 120x120, DESiGNEr™ Crown Hoop 
260x200 og DESiGNEr™ royal Hoop 360x200).

•	 Der findes flere rammer som ekstraudstyr til  
specialteknikker, såsom endeløse broderier, quiltning, 
broderier med struktur og meget mere.

•	 HuSQvarNa vikiNG® udvikler hele tiden nye  
rammer og nyt ekstraudstyr til forskellige teknikker.

ekstraordinær stor syfLade
Sy store quilte, boligtekstiler og tøj uden problemer.
•	 En lang friarm med et arbejdsområde på næsten 250 

mm gør det nemt at sy.

mange designmuLigheder
Uendelige muligheder for at være kreativ.
•	 Over 1100 sømme til nyttesyning, quiltesyning og 

pyntesyning, fra 7 mm til 50 mm brede.
•	 6 syalfabeter med både små og store bogstaver,  

som er lette at programmere.
•	 380 broderimotiver.
•	 4 broderialfabeter i tre forskellige størrelser med både 

små og store bogstaver.

redigering af broderimotiver med 
uendeLige muLigheder
Giver dig en endnu bedre broderioplevelse og gør det 
nemmere end nogensinde før.
FORTRYD/ANNULLER FORTRYD I REDIGERING AF 
BRODERI
•	 Tidsbesparende funktion, som hjælper dig, når du 

opretter eller redigerer en motivkombination.
RESIZE 
•	 Forstør eller formindsk et broderimotiv til lige præcis 

den størrelse, du har brug for.
•	 Genberegn antallet af sting, så broderiet i den  

tilpassede størrelse får den bedste tæthed.
•	 vælg Behold udfyldningstype, og behold de oprinde-

lige udfyldninger, når motivets størrelse tilpasses.
UDVIDET DESIGN SHAPING
•	 Lav nye broderier med en hvilken som helst søm og/

eller et hvilket som helst broderimotiv.
TAPERING I RAMMEN
•	 Lav taperede sømkombinationer i rammen for at 

danne borter m.m.
BRODÉR KNAPHULLER OG PYNTESØMME I RAMMEN
•	 vælg og kombiner de indbyggede knaphuller og 

pyntesømme i rammen og brodér perfekt placerede 
knaphuller og sømme på dit syprojekt.

ÆNDRING AF SYRÆKKEFØLGE
•	 vælg flere forskellige broderimotiver, som skal flyttes 

eller justeres og broderes i én rammeopspænding.  
De behøver ikke engang at være i den rigtige  
rækkefølge. Når du er færdig med at redigere, skal du 
bare vælge, i hvilken rækkefølge de skal sys.

VALG AF MOTIV PLUS GRUPPÉR/FJERN GRUPPERING
•	 vælg nemt og hurtigt ét eller flere broderier til  

redigering eller personlig tilpasning.
•	 Opret en gruppe udvalgte motiver på skærmen til 

redigering.
FARVESORTERING OG FARVEFLETNING  
udfører intelligent sortering af farverne i en mønster- 
kombination og sikrer nem håndtering.
•	 undgå farvestop på store eller kombinerede motiver.
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udskifteLig overtransportør  
medføLger 
Uanset hvilken type stof, du syr i, har det aldrig været 
nemmere at holde stoffet på plads.
•	 Den udskiftelige overtransportør med udskiftelige 

trykfødder er designet til at sikre en jævn transport af 
stoflag og/eller pladevat. 

•	 Den er perfekt til quiltning, syning i fløjl, elastiske 
stoffer, læder og stoffer, der kræver præcis sammen-
syning af mønster. 

excLusive sensor system™

Trykket på stoffet registreres automatisk hele tiden og 
tilpasses efter stoffets tykkelse, hvilket sikrer en fuld-
stændig ensartet stoffremføring.
SENSORSTYRET TRYKFODSLØFT
•	 Trykfoden sænkes og hæves automatisk ved hver 

syteknik. 
•	 Fire positioner: ned, dreje, op og ekstra løft. 
•	 Transportøren sænkes automatisk ved ekstra løft for 

at give mest mulig plads til, at kraftige stoftyper og 
quilte nemt kan glide under trykfoden.

SENSORSTYRET PIVOTLØFT AF TRYKFODEN
•	 Stop med nålen nede. Trykfoden mærker stoffets  

tykkelse.
•	 automatisk flydende position, som giver øjeblikkelig 

drejning, nem applikationssyning og quiltning.
•	 Du har hænderne fri til at styre stoffet.
SENSORSTYRET TRYKFODSTRYK
•	 Trykfodssystemet registrerer tykkelsen på det stof, du 

syr i, og justerer automatisk trykfodstrykket.

funktionen excLusive sewing  
advisor®

Vælg stoftype og syteknik, og Exclusive SEWING  
ADVISOR® udfører med det samme alle indstillinger for 
dig og giver dig ekspertråd direkte på skærmen.
•	 Funktionen indstiller den bedste søm, stingbredde, sting-

længde, trådspænding/trådudmåling og trykfodstryk.
•	 Sømmen vises med det anbefalede trykfodstryk og 

den bedste nålestørrelse og type på den ultimative 
interaktive skærm.

•	 Den udvidede SEwiNG aDviSOr® giver flere  
oplysninger om stof og syteknikker.

den ekskLusive husqvarna viking®-
funktion: embroidery advisor™

Når du vælger stoftype, kommer den eksklusive funktion 
EMBROIDERY ADVISOR™ med anbefalinger, som gør 
det muligt at opnå de flotteste broderiresultater!
•	 Maskinen giver anbefalinger til nål, stabiliserings- 

materiale samt over- og undertråd.
•	 indeholder tip til brodering med specialstoffer og -tråde.

Genial brugervenlighed
smart save
Hvis du taber fart eller bliver nødt til at standse  
broderingen, gemmes alle justeringer automatisk.
•	 Du kan vælge at gemme automatisk, og din  

DESiGNEr DiaMOND Royale™ vil huske, hvor langt 
du er kommet i broderiet, hvis broderingen afbrydes.

•	 Du kan når som helst manuelt gemme din placering.

automatisk kLipning af hoppesting
Undgå at bruge tid på at klippe hoppesting, når du  
skaber smukke broderier.
•	 klipper automatisk hoppestingene og trækker tråd-

enden ned på stoffets vrangside, så man får en hurtig 
afslutning.

•	 Maskinen er også udstyret med en selektiv trådkniv, 
som kun klipper den øverste tråd ved hvert farveskift, 
så det er nemt og hurtigt at skifte tråd.

indbygget support
Øjeblikkelig forklaring på skærmen.
•	 Hurtighjælp: Tryk på en søm, et ikon eller en  

funktion for at få vist navnet og en forklaring.
•	 informationsmenuen viser illustreret information, 

Tekst, indeks og kategorihjælp.

Justerbart e Light™-system
Det bedste lys til dit symiljø og din stoffarve.
•	 Du kan se stoffet og sømmene i deres rigtige farve.
•	 Lysets intensitet og farvetone kan indstilles, så du får 

det optimale lys til syningen.

usb-tiLsLutning
To USB-porte giver mulighed for nem overførsel af  
motiver og opdateringer.
•	 Din maskine er altid opdateret, og du kan finde den 

seneste softwareversion på internettet.
•	 For at gøre det nemt for dig kan DESiGNEr  

DiaMOND Royale™-maskinen også læse de mest 
gængse motivfilformater.


