
Viktiga funktioner

Funktioner och finesser 

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 
Maskinen känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken 
medan du syr och anpassar inställningarna så att matningen blir jämn 
och perfekt.

Automatiskt pressarfotslyft
• Pressarfoten sänks och höjs automatiskt beroende på sömnadsteknik. 
• Fyra lägen: ner, vändläge (pivot), upp och extra lyft. 
• Matartänderna sänks automatiskt när pressarfoten är i läget extra 

lyft så att du får maximalt utrymme för tjocka tyger och quiltar.

Vändläge
• Automatiskt svävande läge med nålen nere för omedelbar 

vändning (pivot), enkel applikationssömnad och quiltning.
• Du har händerna fria och kan styra tyget.

Automatiskt pressarfotstryck
• Pressarfoten känner av tygtjockleken och justerar pressarfotstrycket 

automatiskt så att matningen blir perfekt på alla materialtyper.

EXKLUSIVA SÖMNADSTEKNIKER  
Patentskyddade sömnadstekniker i världsklass som endast finns hos 
HUSQVARNA VIKING®. Dimensionssömmar och temasömmar 
ger ännu fler kreativa möjligheter 

Dimensionssömmar
• Applikationssömmar: I sömnadsläget kan du snabbt skapa 

applikationer genom att lägga till tyg när maskinen stannar.  
• Pop-up-sömmar: Skapa en feffekt genom att lägga till tyg när 

du syr. Resultatet är en helt unik söm! 
• Kombination av applikations- och pop-up-sömmar: Sömmarna 

kan kombineras både horisontellt och vertikalt.
• Paljettsömmar: Skapa lite glitter och glamour med hjälp av våra 

patentskyddade paljettsömmar.

Temasömmar
• Kombinera de fyra olika sömmarna i samma grupp och 

skapa en unik temasöm.

INTERAKTIV FÄRGPEKSKÄRM (STYLUS MEDFÖLJER)   Visar sömmarna 
i verklig storlek och all sömnadsinformation du behöver direkt på 
pekskärmen.
• Skärm 3,5" (70 x 53 mm) 
• QVGA-upplösning 320 x 240

STOR SÖMNADSYTA 
Sy stora quiltar, heminredningsprojekt och klädesplagg utan problem. 
Ytan till höger om nålen är nästan 250 mm bred, vilket gör det 
otroligt lätt att sy.

Symaskin

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR®

Välj tyg och sömnadsteknik så ställer funktionen SEWING ADVISOR® 
omedelbart in söm, stygnbredd, stygnlängd, trådspänning, pressarfots-
tryck och sömnadshastighet. Sömmen samt den rekommenderade pres-
sarfoten, nålstorleken och nåltypen visas på skärmen. 



SPOLNING AV UNDERTRÅD VIA NÅLEN – Tidsbesparande och 
praktisk undertrådsspolning.

SNABBHJÄLP – Tryck på en söm, ikon eller funktion om du vill se dess 
namn eller en beskrivning.

STYGNBREDDSBEGRÄNSNING – Välj stygnbreddsbegränsning för att 
förhindra att nålen går av när du syr med pressarfötter för raksöm.

DEKORATIVA AVSMALNANDE SÖMMAR – Välj mellan flera olika 
vinklar och gör sömmen smalare i början och slutet med hjälp av din 
BRILLIANCE™ 75Q. 

STYGNPOSITION – Flytta nålpositionen till exakt den plats där du vill 
börja sy. Upp till 7 mm.

AUTOMATISKT TRÅDKLIPP – Med en enda knapptryckning klipps 
över- och undertråden av och trådändarna dras mot tygets undersida.

NÅLSTOPP UPPE/NERE – Tryck på nålstopp uppe/nere eller trampa 
lätt på fotpedalen för att flytta nålen uppåt eller nedåt. Underlättar 
vändningar, applikationssömnad m.m.

START/STOPP-FUNKTION – Sy i jämn hastighet utan att använda 
fotpedalen. 

STOPPFUNKTION – Maskinen fäster tråden och stannar automatiskt när 
en söm eller ett sömprogram har sytts färdigt.

FIX-FUNKTION – Fäst vilket stygn som helst, närsomhelst, med 
automatiska fäststygn. 

SPEGELVÄNDNING – Använd dekor- och nyttosömmar på ett kreativt 
sätt genom att spegelvända dem sidledes eller längdledes.

TVILLINGNÅLSSÄKERHET – Ange storleken på den tvillingnål du använder 
för att automatiskt begränsa stygnbredden och förhindra att nålen går av. 

Sömnadsfunktioner

HELAUTOMATISK ELEKTRONISK TRÅDSPÄNNING – 
Optimal trådspänning för varje sömnadsteknik och tyg ställs 
in automatiskt. Du kan enkelt koppla bort den automatiska 
trådspänningen för att sy specialtekniker. 

INBYGGD NÅLTRÄDARE – Trädningen underlättas och du 
behöver inte anstränga ögonen.

UNDERTRÅDSSENSOR MED LJUDSIGNAL – Du behöver 
inte hålla koll på undertråden när du syr eftersom ett meddelande 
visas om den håller på att ta slut. 

LED-LAMPOR LYSER UPP ARBETSYTAN – Ger ett jämnt ljus 
över hela arbetsområdet. 

• Tack vare LED-tekniken och ljusriktarna är arbetsområdet väl 
upplyst.

• Se tygets och sömmarnas verkliga färger med mindre skuggor. 

AUTOMATISK SÄNKNING AV MATARTÄNDER – 
Matartänderna sänks automatiskt när du väljer ett frihandsläge, 
knappsömnad etc.

Maskinegenskaper
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SPARA TILL ”MINA SÖMMAR” – 24 permanenta minnen där du kan 
spara egna söminställningar och program för snabb och enkel åtkomst 
(varje minne rymmer upp till 99 sömmar eller bokstäver).

LINJAL MED TUM/CM PÅ BOTTENPLATTAN – Praktisk mätning på 
bottenplattan på BRILLIANCE™ 75Q. 

• Linjal 43 cm
• Knapplinjal

INBYGGD HÅLLARE FÖR STYLUS – Förvara stylusen nära skärmen när 
den inte används.

HÅRDHUV – Skyddande dammfri förvaring för din maskin.

UPPDATERINGSBAR – Uppdatera maskinen med senaste programvaran.

VÄLJ SPRÅK – Välj mellan 11 olika språk: danska, nederländska, engelska, 
franska, finska, tyska, italienska, norska, ryska, spanska och svenska.

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR – Symaskinen BRILLIANCE™ 75Q 
levereras med 12 pressarfötter, bland annat patchwork pressarfot 6 mm 
(1/4"), som gör det enkelt att quilta, och en transparent öppen pressarfot 
som gör att du ser tydligt när du syr dekorsöm.

STORT ANTAL INBYGGDA SÖMMAR – Oändliga möjligheter 
att vara kreativ!

• Över 460 sömmar med upp till 54 mm bredd.
• 19 kategorier som gör det lättare att välja. 
• Exklusiva patentskyddade sömnadstekniker.
• 4 sömnadsalfabet med både små och stora bokstäver. Enkelt att 

programmera. 

STYGNPLÅT FÖR RAKSÖM MED SENSOR – Med stygnplåten 
för raksöm syr du raksöm med större precision. Raksömsstygnplåten 
med sensor varnar om du försöker välja en annan söm vilket 
förhindrar att nålen går av.

SIDMATNINGSSÖMMAR – Sy vackra sömmar med upp till 
54mm bredd.

PERFEKTA KNAPPHÅL – Den automatiska knapphålsmätaren 
syr perfekta knapphål i ett steg, om och om igen.
• Båda sidorna av knapphålet sys i samma riktning. På så sätt blir 

knapphålen jämna och balanserade. 

• 11 typer av knapphål för olika sömnadsprojekt.

29 NÅLPOSITIONER – 29 olika nålpositioner för perfekta 
kantstickningar och andra sömmar längs kanten, sömnad ”i diket” 
och quiltning.

FRIHANDSLÄGE FÖR ALLA SÖMMAR – Frihandsläge för 
enkel och vacker quiltning oavsett vilken söm du väljer. Välj den 
inställning som passar dig bäst. 

• Fjädrande frihandssömnad 
• Svävande frihandssömnad


