Egenskaper och Finesser

Viktigaste funktioner

SEWING ADVISOR®

Välj tyg och sömnadsteknik så ställer funktionen
SEWING ADVISOR® omedelbart in allting åt dig.

STOR SÖMNADSYTA

Den 200 mm stora ytan till höger om nålen gör det enkelt att sy stora
quiltar, heminredningsprojekt och plagg.

7 MM STYGNBREDD

Skapa unika dekorationer på dina sömnadsprojekt med vackra 7mm-sömmar.

PROGRAMMERBARA INBYGGDA TECKENSNITT

Välj mellan de inbyggda teckensnitten Block, Cyrillic och Hiragana för att märka,
datera och skapa personliga detaljer till dina sömnadsprojekt.

SPARA I MINA SÖMMAR

Spara egna söminställningar och program i 4 permanenta minnen som du
snabbt och enkelt kommer åt.

NYTTOSÖMMAR, SPECIALSÖMMAR OCH INBYGGDA TECKENSNITT
Välj mellan 160 olika sömmar och 3 inbyggda teckensnitt
– de kreativa möjligheterna är oändliga!

Innovation
GRAFISK DISPLAY

Se sömmen med eventuella justeringar i naturlig storlek innan
du börjar sy.
• All sömnadsinformation du behöver visas på skärmen

START/STOPP-FUNKTION

Sy enkelt utan fotreglage med jämn hastighet
• Tryck på start/stopp en gång för att börja sy eller stanna

• Den grafiska displayens kontrast ändras på SET-menyn

• Bra när du syr rader med dekorsöm, quiltsömmar
och knapphål

LED-BELYSNING

• Perfekt för syentusiaster med funktionshinder

Mindre skuggor när du syr
• Tre LED-lampor lyser upp nålområdet och sömnadsytan
så att det går lättare att sy och ögonen inte ansträngs
• Lampor med extra lång livslängd minskar underhållsbehoven

FORMGIVEN OCH KONSTRUERAD I SVERIGE

HUSQVARNA VIKING® har konstruerat och tillverkat
symaskiner med överlägsen kvalitet och toppmodern
teknik i mer än 140 år.

Användarvänlighet

STOR SÖMNADSYTA

SEWING ADVISOR®

Sy stora quiltar, heminredningsprojekt och klädesplagg utan
problem

Välj tyg och sömnadsteknik så ställer funktionen SEWING
ADVISOR® omedelbart in allting åt dig

• 200 mm stor sömnadsyta till höger om nålen

Optimal söm, stygnbredd, stygnlängd och sömnadshastighet
ställs in automatiskt. Den valda sömmen och rekommenderad
trådspänning, pressarfot och nåltyp/-storlek samt pressarfots
trycket visas på den grafiska displayen.

NYTTOSÖMMAR, SPECIALSÖMMAR OCH INBYGGDA
TECKENSNITT
Många sömmar och teckensnitt att välja mellan för oändliga
kreativa möjligheter
• 160 inbyggda sömmar
• 7 mm stygnbredd

INBYGGD NÅLTRÄDARE
Nålen träds automatiskt
Trädningen underlättas och du behöver inte anstränga ögonen.

• 6 mm stygnlängd

PROGRAM FÖR ATT SY I KNAPPAR

• Plus 3 inbyggda teckensnitt med både små och stora
bokstäver. Enkelt att programmera.

Enkel knappsömnad

PROGRAMMERBARA INBYGGDA TECKENSNITT

För kreativ användning av dekorsömmar och smidigare
nyttosömnad

Märk, datera och skapa personliga detaljer till dina
sömnadsprojekt
Välj mellan Block, Cyrillic och Hiragana för att skapa quilt
etiketter eller andra unika dekorationer med upp till 7 mm
breda bokstäver.

SPARA I MINA SÖMMAR
Personlig meny där du kan spara egna söminställningar och
sömprogram för snabb och enkel åtkomst
Symaskinen OPAL 650 har 4 permanenta
minnen. Varje minne rymmer upp till 20 sömmar eller bokstäver.
™

SIDLEDES SPEGELVÄNDNING

29 NÅLPOSITIONER
Exakt nålplacering
Sy raksöm i 29 olika nålpositioner, för perfekta kantstickningar
och andra sömmar längs kanten, sömnad ”i diket” och quiltning.

NÅLSTOPP UPPE/NERE
Gör det enkelt att vrida tyget, sy applikationer o.s.v.
Tryck på nålstopp uppe/nere eller tryck lätt på fotreglaget om
du vill föra nålen uppåt eller nedåt.

SPOLNING AV UNDERTRÅD VIA NÅLEN

PERFEKT BALANSERADE KNAPPHÅL

Snabb och enkel undertrådsspolning.

Den automatiska knapphålsmätaren syr automatiskt perfekta
knapphål i ett steg, om och om igen.

AUTOMATISK UPPHÄMTNING AV UNDERTRÅD

• Båda sidorna av knapphålet sys i samma riktning. På så
sätt blir knapphålen jämna och balanserade. Det finns sju
typer av knapphål och ett snörhål som passar för olika
sömnadsprojekt. Funktionen SEWING ADVISOR® väljer det
bästa knapphålet för materialet och tygtjockleken.
• Upprepa så många gånger du vill!

TVÅ FÖRLÄNGDA STÖDLINJER PÅ STYGNPLÅTEN
Gör det enkelt att kantsticka, fålla och sy nyttosömmar
Sy till vänster eller höger om nålen. Stygnplåten har stödlinjer
förlängda till 40 mm på båda sidorna av nålen.

Undertråden behöver inte hämtas upp innan du börjar sy.

TVILLINGNÅLSBEGRÄNSNING
Förhindrar att nålen går av.
Ange storleken på den tvillingnål du använder. Stygnbredden
begränsas automatiskt vilket förhindrar att nålen går av.

STYGNBREDDSBEGRÄNSNING
Ger mer exakta raksömmar.
Välj stygnbreddsbegränsning för att förhindra att nålen går av
vid sömnad med olika raksömstillbehör.

12 SPRÅK
Omedelbar förklaring på skärmen
Välj mellan 12 olika språk (bland annat svenska, engelska,
franska, italienska, tyska och spanska) i SET Menu (inställningar).
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