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Topfuncties

deLuxe™ Stitch System

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Exclusive SEWING ADVISOR®

Groot interactief scherm

Hogere borduursnelheid

Let op: Wilt u meer details over de topfuncties, kijk dan uit naar het symbool.
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Innovatie waar je van ♥
deLuxe™ STITCH SYSTEM
Minder tijd en moeite kwijt aan machine-instellingen en 
resultaten van hoge kwaliteit ongeacht stof en type garen. 
Perfect voor metallic, sliver of ander speciaal garen, door 
het prachtige steekresultaat aan beide zijden van de stof. 

• Draadhoeveelheid voert de juiste hoeveelheid garen 
door voor iedere steek, ongeacht het soort garen of de 
stofdikte waarmee u naait of borduurt U behaalt  
prachtige resultaten bij borduurmotieven met speciale 
garens.

• Draadspanning kan handmatig worden geselecteerd 
voor specifieke technieken en/of accessoires. 

GROOT INTERACTIEF SCHERM
Eenvoudig navigeren door verschillende schermen voor 
naaien, bewerken en borduren.

• Groot (5,7"), duidelijk kleuren-touchscreen met hoge 
resolutie (640x480).

• Duidelijke tekst en realistische borduurmotieven op  
het scherm.

• Eenvoudige grafische interface ontworpen door  
naaisters voor naaisters.

• Alle functies en steken met één aanraking.
• Het Informatiemenu geeft geïllustreerde informatie en 

tekst-, index- en categorie-help weer.
• Bekijk borduurmotieven op volledig scherm. 

DIMENSIONALE STEKEN
Dimensionale steken, een geoctrooieerde stekentechniek, 
maakt steken waar u stof aan toevoegt voor een uniek  
decoratief dimensionaal effect. 

• Een gloednieuw exclusief HUSQVARNA VIKING®  
stekenmenu en, toonaangevend, 8 nieuwe steken met 
veel creatieve mogelijkheden.  

BASIS APPLICATIE ONTWERPEN
Met Basis Applicatie Ontwerpen kunt u applicaties direct 
op het scherm van uw machine creëren, er is geen extra 
software nodig. 

• Kies uit een groot aantal verschillende vormen –  
allemaal ingebouwd, zoals een cirkel, hart en bloem 
met drie verschillende steekopties. Een eindeloos aantal 
combinaties die erop wachten om gemaakt te worden. 

BORDUURMOTIEF PLAATSEN
U kiest altijd exact waar uw borduurmotief wordt geplaatst, 
zonder dat u sjablonen hoeft te gebruiken. 

• Gebruik Borduurmotief plaatsen voor een perfecte 
plaatsing.

• Maak doorlopende borduurmotieven zo lang als u maar 
wilt en laat ze steeds weer perfect aansluiten.

• De Design Positioning Wizard maakt dat heel makkelijk.

UPDATEBAAR
Uw DESIGNER RUBY Royale™ naai- en borduurmachine is 

altijd actueel.

• Update uw machine met de nieuwste software via  
internet.

• Kies ervoor om de software alleen te updaten en/of de 
oorspronkelijke standaardinstellingen te resetten. 

BOVEN- EN ONDERDRAADSENSOR MET 
WAARSCHUWINGSGELUID
Stopt met naaien en waarschuwt u met een geluid  
wanneer uw boven- of onderdraad op is of is gebroken.

• U hoeft de boven- en onderdraad niet te controleren 
tijdens het naaien of borduren. 

ONTWORPEN EN ONTWIKKELD IN ZWEDEN 
Het merk HUSQVARNA VIKING® ontwerpt en produceert al 
meer dan 140 jaar naaimachines van topkwaliteit met  
geavanceerde technologie. 

SOFTWARE BIJ DE MACHINE GELEVERD
Er is een pc-softwarepakket beschikbaar als gratis  
download voor uw HUSQVARNA VIKING® DESIGNER 
RUBY Royale™ naai- en borduurmachine. Dit pakket bevat 
de volgende extra functies:

• Organiseer uw borduurmotieven en maak afbeeldings-
bestanden, druk catalogi af en nog meer.

• Maak borduurlettertypes van ieder gewenst TrueType™ 
lettertype dat op uw pc staat met het programma Quick-
Font. 

OPTIONELE HUSQVARNA VIKING®  
BORDUURSOFTWARE VOOR PC EN MAC® 
COMPUTER
Maak persoonlijke borduurmotieven op uw computer. 

• Onze borduursoftware is leverbaar voor PC en Mac® 
computers en biedt maximale creativiteit en persoonlijke 
bewerkingsmogelijkheden voor uw borduurmotieven. 

www.myembroideries.com
Duizenden borduurmotieven altijd beschikbaar met één 
klik op uw computer.

• Bestel borduurmotieven bij uw plaatselijke HUSQVARNA 
VIKING® dealer.

• Download borduurmotieven van het internet wanneer u 
dat maar wilt, dag en nacht
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Mogelijkheden waar je van ♥
HOGERE BORDUURSNELHEID 
De perfecte tijdbesparing voor ieder borduurmotief. Uw  
DESIGNER RUBY Royale™ vermindert uw borduurtijd  
met 20% of meer*. 

* Vergeleken met de DESIGNER RUBY deLuxe™. De  
werkelijke tijd hangt af van de borduurring en het type 
borduurmotief. 

GROOT BORDUURGEBIED
U kunt tot 360x200 mm grote borduurmotieven maken 
en borduren zonder de stof opnieuw in de borduurring te 
hoeven spannen.

• Inclusief twee borduurringen; DESIGNER™ Royal Hoop 
voor borduurmotieven tot 360x200mm en DESIGNER™ 
Splendid Square Hoop voor borduurmotieven tot 
120x120mm. 

GROOT UITGEBREID NAAIOPPERVLAK
Naai eenvoudig grote quilts, woonaccessoires en kleding.

• Veel ruimte rechts van de naald voor naaigemak, bijna 
250 mm. 

GROOT ASSORTIMENT OPTIONELE  
ACCESSOIRES
• Er zijn verschillende optionele borduurringen en  

accessoires verkrijgbaar voor speciale technieken zoals 
doorlopende borduurmotieven, quilten, woondecoraties 
en nog veel meer.

• HUSQVARNA VIKING® ontwikkelt doorlopend nieuwe 
borduurringen en accessoires voor verschillende  
technieken. 

DESIGNER™ SELECTION
Eindeloze mogelijkheden om creatief te zijn.

• Meer dan 1000 steken.
• 7 mm steekbreedte.
• Met zijwaarts naaien zijn steken mogelijk met een  

breedte van meer dan 50 mm.
• 6 naailettertypes, met kleine letters en hoofdletters, voor 

eenvoudig programmeren.

• Er zijn 182 prachtige borduurmotieven in uw DESIGNER 
RUBY Royale™ naai- en borduurmachine geladen.

• Op de Classic Collection Embroidery cd staan nog 175 
extra borduurmotieven voor een totaal van 357 borduur-
motieven.

• Alle borduurmotieven zijn inclusief Automatisch 
sprongsteken afsnijden.

• 4 ingebouwde borduurlettertypes in drie verschillende 
grootten met hoofdletters en kleine letters waarmee u 
uw werkstukken van een label en een datum kunt  
voorzien en waarmee u ze kunt versieren

BORDUURMOTIEVEN BEWERKEN
Nieuwe manieren om uw borduurwerk te verbeteren en  
gemakkelijker dan ooit te maken 
 
GROOTTE AANPASSEN
Vergroot of verklein een borduurmotief tot precies de  
grootte die u nodig hebt.

• Berekent het aantal steken opnieuw zodat het nieuwe 
formaat borduurmotief de juiste dichtheid heeft.

KLEUR VERANDEREN
• Verander kleuren direct op het scherm. 

BORDUURMOTIEVEN DUPLICEREN
• Druk lang om het exacte aantal kopieën te selecteren bij 

programmeren of borduren. 

SELECTIE TOEVOEGEN/VERWIJDEREN
• Groepeer borduurmotieven op het scherm om ze  

eenvoudiger te kunnen bewerken en aan te passen. 

ROTEREN/SCHALEN/SPIEGELEN
• Pas uw borduurmotieven direct op het scherm aan.
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Gemak waar je van ♥
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Registreert automatisch doorlopend iedere dikte van de  
stof terwijl u naait en past zich aan voor een perfect,  
gelijkmatig stoftransport.

SENSORVOET OMHOOG
• De naaivoet wordt automatisch omlaag en omhoog  

gebracht voor iedere naaitechniek.
• Vier posities: omlaag, draaien, omhoog, extra hoog.
• Verzinkt de transporteur automatisch voor maximale 

ruimte om dikke stoffen en quilts eenvoudig onder de 
naaivoet te kunnen schuiven.

SENSORVOET DRAAISTAND
• De naaivoet voelt de dikte van de stof wanneer u stopt 

met de naald omlaag.
• Automatische zwevende positie om te kunnen draaien, 

eenvoudig appliqueren en quilten.
• Uw handen blijven vrij om de stof te geleiden.

SENSORVOETDRUK
• De naaivoet registreert doorlopend de dikte van de  

stof en past automatisch de persvoetdruk aan. 

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR®

Selecteer uw type stof en uw naaitechniek en de Exclusive 
SEWING ADVISOR® functie stelt onmiddellijk alles voor u 
in.

• De functie stelt de beste steek, steekbreedte,  
steeklengte, draadhoeveelheid/-spanning, naaivoetdruk 
en naaisnelheid in.

• De steek wordt met de aanbevolen naaivoet en  
naalddikte en -soort weergegeven op het grote  
interactieve scherm.

• De uitgebreide SEWING ADVISOR® geeft meer  
informatie over de stof en de techniek 

AUTOMATISCH SPRONGSTEKEN AFSNIJDEN
U hoeft geen tijd meer te besteden aan het afknippen van 
draden terwijl u prachtige borduurmotieven maakt.

• Snijdt uw borduursprongsteken automatisch af.
• Trekt de draaduiteinden naar de verkeerde kant van de 

stof voor een snelle afwerking. 

SMART SAVE
Sla uw borduurmotief met alle aanpassingen op wanneer 
u stopt met borduren of voordat de machine wordt  
uitgeschakeld.

• Kies voor automatisch opslaan en uw DESIGNER RUBY 
Royale™ naai- en borduurmachine onthoudt de plaats 
in uw huidige borduurmotief als u wordt onderbroken 
tijdens het borduren.

• Kies ervoor om uw plaats handmatig op te slaan  
wanneer u wilt.

DUBBELE VERLICHTING
Vermindert schaduw tijdens het naaien.
• Rijen LED-lampjes boven het naaldgebied en boven het 

naaioppervlak.
• De lampjes gaan extreem lang mee, voor een eenvoudig 

onderhoud. 

INGEBOUWDE ONDERSTEUNING
Directe on-screen uitleg.

• Quick Help: Druk op een steek, pictogram of functie 
om de naam en de beschrijving ervan te zien. 

NAALDSTOP BOVEN/ONDER
De verlichte functietoets geeft de instelling aan.

• Stel de naaldstop omhoog/omlaag in om te kunnen 
draaien, voor applicaties en meer.

• Tik op het voetpedaal of raak de functietoets aan om de 
naald op ieder gewenst moment omhoog of omlaag te 
brengen. 

FILE MANAGER
Organiseer uw borduurmotieven en steken.

• Maak bestanden en mappen aan voor uw borduur- 
motieven, lettertypen, aangepaste borduurmotiven- 
combinaties, favoriete steken en steekprogramma's.

• U kunt bestanden of mappen aanmaken, kopiëren,  
vervangen of verwijderen. 

EXCLUSIVE EMBROIDERY ADVISOR™

Selecteer de stofsoort en de exclusieve EMBROIDERY  
ADVISOR™ geeft aanbevelingen voor prachtige borduur- 
resultaten!

• Geeft suggesties voor de naald, versteviging, boven- en 
onderdraad.

• U krijgt ook extra tips voor borduren met speciale  
stoffen en garens.
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