TOPFUNCTIES
mySewnet™ FUNCTIE

INNOVATIEVE MACHINEMOGELIJKHEDEN

Ontdek een universum vol creatieve mogelijkheden en directe
toegang tot mySewnet™ functies, rechtstreeks op het scherm
van de DESIGNER RUBY™ 90 naai- en borduurmachine.

Geniet van meer ruimte en verbeterd gebruiksgemak met
onze nieuwste functies.

WIFI-VERBINDING

GROOT KLEUREN-TOUCHSCREEN

Maak een mySewnet™ account aan en gebruik de wifi-functie
voor het opslaan van borduurmotieven, het gebruik van
handige apps, automatische updates en meer.

Met het grote capacitieve tablet-achtige touchscreen van
10.1" (217x136 mm) kunt u eenvoudig navigeren over het
scherm met aanraakbewegingen zoals vegen, knijpen en
uitzoomen.

mySewnet™ CLOUD

MEER RUIMTE OM TE WERKEN

Gebruik uw mySewnet™ account om borduurmotieven op te
slaan in uw gratis cloud en om borduurmotieven over te
dragen en te synchroniseren met andere apparaten.

mySewnet™ LIBRARY EN BORDUURSOFTWARE
Krijg toegang tot duizenden borduurmotieven direct op het
scherm en bewerk en personaliseer uw borduurmotieven met
onze toonaangevende en inspirerende mySewnet™
borduursoftware.*

mySewnet™ BLOG
Ontvang berichten, rechtstreeks op uw scherm, met nieuws,
tips en hints, gratis projecten en borduurmotieven.

HUSQVARNA VIKING APPS
®

®

Gebruik de handige, gratis apps zoals MySewMonitor™, die uw
borduurproces in de gaten houdt en de plaatsing van
borduurmotieven vergemakkelijkt, en QuickDesign™ om
borduurmotieven te creëren vanaf uw tablet of smartphone.
Daarnaast biedt de JoyOS ADVISOR™ -app ondersteuning en
tutorials waar u ook bent.

Het werkgebied heeft meer dan 310 mm rechts van de naald
en meer dan 140 mm hoogte voor grote en dikke projecten.

PLAATS VOOR EEN GROTE GARENKLOS
Dankzij de ingebouwde uitschuifbare garenstandaard
kunt u grotere garenklossen gebruiken zonder dat u extra
accessoires nodig heeft.

GROTERE SPOELEN
Naai en borduur langer achter elkaar zonder onderbreking
met grotere spoelen.**

HELDERE WERKVERLICHTING
De verlichting van het werkgebied is ontwikkeld door
verlichtingsexperts die gebruik hebben gemaakt van
revolutionaire ledtechnologie. Hierdoor ziet u de steken in
echte kleuren en vrijwel zonder schaduwen. Verander snel
en eenvoudig de lichtintensiteit met toetsen op de voorkant
van uw machine.

ERGONOMISCH ONTWERP
Naai met een comfortabel, intuïtief machineontwerp.

UITSTEKENDE STABILITEIT
Naai of borduur met minder trillingen, voor een stabiele en
rustige naaiervaring.
* Het gebruik van de mySewnet™ Library en mySewnet™ borduursoftware is optioneel.
Vraag uw dealer.
* In vergelijking met eerdere DESIGNER RUBY™ modellen.

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

naai- & borduurmachine

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

TOPFUNCTIES
JoyOS ADVISOR™
Met ons toonaangevende JoyOS ADVISOR™-systeem kunt u
eenvoudig door stapsgewijze tutorials en volledige naai- en
borduurprojecten navigeren.

INTERACTIEVE TUTORIALS
Leer hoe u kragen, zomen, exclusieve steektechnieken
naait, ritssluitingen inzet, prachtige borduurmotieven
naait en meer.

LINTBORDUURMOGELIJKHEDEN
Maak unieke werkstukken met het innovatieve lintborduurapparaat, dat op de DESIGNER RUBY™ 90 naai- en
borduurmachine kan worden gebruikt. Het optionele
lintborduurapparaat geleidt en bevestigt linten zonder moeite.

ELEKTRONISCHE NAALDKRACHT
Naai op dikke stoﬀen of meerdere lagen met onze maximale
naaldkracht van 150 NWT.

NAAI-INSTRUCTIES
Naai- en borduurprojecten met stapsgewijze instructies,
inclusief bijbehorende aanbevolen steken of ingebouwde
borduurmotieven.

STAP-VOOR-STAP WERKBOEK
Leer de geweldige functies van de machine gebruiken,
zoals Borduurmotief plaatsen, Design Shaping en meer.

HANDLEIDING VERSTEVIGING
De perfecte tool bij het kiezen van de juiste versteviging
voor uw project.

SNELLE REFERENTIEHANDLEIDING
Leer hoe u uw machine moet instellen voor basis naaien borduurwerk, om sneller aan de slag te kunnen.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM

ACCESSOIREGIDS

Controleert automatisch en doorlopend de stofdikte en
maakt de benodigde aanpassingen voor een perfect
gelijkmatig transport.

Volledige set-up en instructies voor een aantal van onze
meer geavanceerde accessoires.

SENSORVOET OMHOOG

• De naaivoet wordt automatisch omlaag en omhoog

deLuxe™ STITCH SYSTEM

gebracht voor iedere naaitechniek.

• Vier posities: omlaag, draaien, omhoog en extra hoog.
• Brengt de transporteur automatisch omlaag bij de

Perfecte draadtoevoer, ongeacht de garen- of stofsoort die
wordt gebruikt. Besteed minder moeite aan machineaanpassingen en krijg resultaten van hoge kwaliteit met
automatische draadhoeveelheids- en draadspanningsdetectie.

extra hoge stand voor maximale ruimte om dikke,
zware stoﬀen en quilts eenvoudig onder de naaivoet
te kunnen schuiven.

SENSORVOET DRAAISTAND

• De naaivoet wordt automatisch omhoog gebracht tot

•

de perfecte hoogte wanneer u naald omlaag gebruikt
voor onmiddellijk draaien, eenvoudig appliqueren en
quilten.
U heeft uw handen vrij om de stof te geleiden.

SENSORVOETDRUK

• De naaivoet registreert doorlopend de dikte van de

stof en past automatisch de naaivoetdruk aan, voor
een gelijkmatig stoftransport van alle soorten stoﬀen.

UITGEBREIDE SELECTIE INGEBOUWDE
STEKEN EN BORDUURMOTIEVEN
• Gebruik de meer dan 800 ingebouwde steken en technieken
•

zoals Pop-up-, Paillet-, Applicatie-, Garendecoratie- en
Themasteken.
Krijg toegang tot meer dan 650 ingebouwde
borduurmotieven.

ROYAAL BORDUURGEBIED
Borduur grotere projecten met de bijgeleverde DESIGNER™ Imperial
360x260mm Hoop of de optionele 360x350mm DESIGNER™ Majestic
Hoop, de grootste uit de branche.

BORDUURMOTIEF PLAATSEN
• Plaats uw borduurmotieven en laat ze op elkaar aansluiten met de
functie Borduurmotief plaatsen voor steekpuntnauwkeurigheid.

• Gebruik de functie Borduurmotief plaatsen in de gratis

mySewMonitor™-app om uw in de borduurring gespannen project
op het scherm te zien voor eenvoudigere plaatsing.

HOGE BORDUURSNELHEID
Naai tot 1.000 steken per minuut.

PAS UW BORDUURMOTIEVEN AAN
•

Pas borduurmotieven aan op het scherm, inclusief het bewerken
van de kleur en het veranderen van de borduurvolgorde.

BORDUUR KNOOPSGATEN EN
DECORATIEVE STEKEN IN DE
BORDUURRING
Stimuleer uw creativiteit door de ingebouwde steken met elkaar
te combineren tot eindeloos veel mogelijke borduurmotieven.
U kunt ook taperen in de borduurring om verstekhoeken en
prachtige hoekeﬀecten te creëren met een selectie
decoratieve steken.

AUTOMATISCH SPRONGSTEKEN
AFSNIJDEN
U hoeft geen tijd meer te besteden aan het afknippen van
draden bij het maken van prachtige borduurmotieven.

• Sprongsteken worden automatisch afgesneden en
draaduiteinden worden naar achteren getrokken.

• De automatische draadafsnijder snijdt alleen de bovendraad
af bij iedere kleurwissel.

• Borduurmotieven roteren, spiegelen, schalen, vergroten/verkleinen,
verplaatsen, groeperen en de groepering opheﬀen.

DESIGN SHAPING
Maak onbeperkt nieuwe borduurmotieven door motieven of steken te
herhalen in de functie Design Shaping. Gebruik automatische wizards
voor het plaatsen van borduurmotieven om uw geselecteerde
borduurmotieven of steken langs verschillende vormen aan te
passen.

APPLICATIE ONTWERPEN
Maak applicaties direct op het scherm van uw machine,

DOWNLOAD GRATIS
COMPUTERSOFTWARE
Krijg toegang tot gratis borduursoftware op mySewnet™
om nog beter gebruik te maken van uw naai- en
borduurmachine. Met de volgende extra functies:

• mySewnet™ Cloud Communicatie Module:
Hiermee kunt u de machine via wiﬁ op uw
computersoftware aansluiten.

• Microsoft® Internet Explorer® Plug-in of macOS® Finder®

geen extra software nodig.

• Kies uit ingebouwde vormen, zoals: hart, bloem, letters en meer.
• Voltooi uw applicatie met verschillende stekenopties.

RIJGOPTIE
Gebruik rijgen om de stof te bevestigen zonder deze in de borduurring
te spannen. Kies tussen rondom het borduurmotief rijgen of rondom
het borduuringgebied rijgen.

AUTOMATISCHE SMART SAVE
Tijdens het borduren wordt doorlopend en automatisch uw huidige
project opgeslagen, zelfs als er een stroomstoring is, met deze functie.
U kunt er op elk gewenst moment voor kiezen om Smart Save
handmatig te gebruiken.

•

softwareverbetering van het besturingssysteem: Bekijk
borduurmotieven in miniatuurweergave, lees verschillende
borduurmotiefbestandsformaten en meer.
QuickFont: Maak borduurlettertypes met ieder gewenst
TrueType™-lettertype dat op uw computer staat en voeg
deze toe.

WELKOM BIJ BORDUREN
Controleer de borduurinstellingen en pas ze aan voordat u
Borduren opent.
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BORDUREN

INCLUSIEF BOVENTRANSPORTVOET
MET VERWISSELBARE NAAIVOETEN
Het is nog nooit zo makkelijk geweest om uw stoﬀen op hun plaats
te houden tijdens het naaien, ongeacht het type stof.

• Het boventransport met verwisselbare naaivoeten is gemaakt om
gelijkmatig lagen stof en/of tussenvulling te transporteren.

AUTOMATISCHE NAAIVOETLICHTER
Brengt de naaivoet onmiddellijk omhoog wanneer de naald
stopt in de lage stand en na het afsnijden van draden.

LICHTGEWICHT ALUMINIUM FRAME UIT
ÉÉN STUK

RECHTSTIKSTEEKPLAAT EN SENSOR

Dankzij het lichtgewicht aluminium frame uit één stuk is de
DESIGNER RUBY™ 90 naai- en borduurmachine gemakkelijk
te transporteren. Het lichtgewicht frame uit één stuk geeft
bovendien een stevige machinestructuur waar u op kunt
vertrouwen.

De perfecte hulp voor het naaien van rechte steken met veel speciale
accessoires en voor borduren.

TIJDBESPAREND SPOELEN

• Perfect voor quilten en voor het naaien van ﬂuweel, elastische

stoﬀen, leer en stoﬀen met patronen die goed op elkaar moeten
aansluiten.

• Bevestig de rechtstiksteekplaat en de machinesensor waarschuwt

• Wind uw spoel snel en gemakkelijk op zonder het garen

u wanneer u een steek kiest die geen rechte steek is.

NAAIFUNCTIES
Al uw onmisbare functies kunnen met de druk op een toets
worden uitgevoerd. U kunt ze ook programmeren naar wens.

PERFECT UITGEBALANCEERDE
KNOOPSGATEN
De eenstaps-sensorknoopsgatvoet naait iedere keer automatisch
perfecte eenstapsknoopsgaten.

• Naait beide zijden van het knoopsgat in dezelfde richting voor
•

gelijkmatig uitgebalanceerde knoopsgaten.
16 verschillende knoopsgatstijlen en 3 oogjes ontworpen voor
verschillende naaitoepassingen.

•

van uw machine te verwijderen met de optie opspoelen
via de naald.
Gebruik de aparte opspoelmotor om extra spoelen op te
winden tijdens het naaien of borduren van andere
projecten.

ROTERENDE GRIJPER DIE NIET
VASTLOOPT
De roterende grijper die niet vastloopt voorkomt dat er
draden vast blijven zitten in het spoelgebied.

TWEE USB-POORTEN
Geniet van een soepele overdracht van opgeslagen steken,
updates en meer.

29 NAALDPOSITIES

ACCESSOIREDOOS MET VERSCHILLENDE
COMPARTIMENTEN

Naai een rechte steek in 29 verschillende naaldposities voor ideaal
geplaatst doorstikken, langs randen stikken, naden afwerken,
doorpitten in de naad of quilten.

• Berg uw naaivoeten op in alfabetische
• volgorde Rechtstiksteekplaat klikt vast
• Sleuf voor de eenstaps-knoopsgatsensorvoet

3 FREE MOTION-INSTELLINGEN

LINIAAL IN INCH/CM OP DE BASISPLAAT

U kunt kiezen uit 3 free motion-instellingen voor uw project.

Handig meten op uw DESIGNER RUBY™ 90 naai- en
borduurmachine zelf.

STEEKPOSITIE
U kunt de complete steekpositie veranderen voor alle steken met een
steekbreedte van minder dan 7 mm om de steken eenvoudig op uw
project uit te lijnen.

STEEKBALANS
Stelt automatisch de ideale transportbalans in bij vooruit en achteruit
naaien, zodat uw decoratieve steken er steeds weer perfect uitzien.

TAPERING OP DECORATIEVE STEKEN
Taper aan het begin en/of het einde van bepaalde decoratieve
steken. Verander de taperinghoek voor ongelimiteerde creatieve
mogelijkheden.

MACHINE
PERSOONLIJKE ERVARING OP HET SCHERM
De graﬁsche gebruikersinterface is een eigentijdse,
gebruiksvriendelijke ervaring die persoonlijk kan worden gemaakt
door het kleurenschema aan te passen aan uw stijl.

BOVEN- EN ONDERDRAADSENSORS
Waarschuwt u wanneer de onderdraad bijna op is of wanneer de
bovendraad breekt.

• Liniaal tot 48,5 cm
• Knoopmeter

VOLLEDIG AUTOMATISCHE
DRAADINSTEKER
Met één druk op een toets wordt uw naald ingeregen en
bent u klaar om te naaien, steeds weer moeiteloos de
draad in de naald steken.

COMPATIBEL MET HET
MULTIFUNCTIONELE VOETPEDAAL
Bedien meerdere functies van uw machine, zoals draad
afsnijden of achteruit naaien, zonder uw handen van uw
project af te halen, met het optionele multifunctionele
voetpedaal.

MET TAS VOOR DE BORDUUREENHEID
Bescherm en transporteer uw borduureenheid in stijl.

ONTWORPEN EN ONTWIKKELD
IN ZWEDEN
Het merk HUSQVARNA® VIKING® ontwikkelt al meer dan
145 jaar naaimachines van topkwaliteit met geavanceerde
technologie.
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