
V7

V7
• ICAPS - automatisk stof-sensor
• 285 mm arbejdsrum
• Broderifod med LED-laser

• Elektronisk-pen for placering af 
    broderi

• Broderifelt 300 x 180 mm

Denne maskine har et stort arbejdsrum, 
der sikrer plads til alle dine projekter: 
syning, quiltning og brodering.





Fantasi
Brother præsenterer den nye 
generation af symaskiner nu 
med endnu mere plads til dit 
arbejde, lige fra quiltning til 
brodering.

Sy- og broderihastighed

Stort arbejdsområde

Med en sy- og broderihastighed på 1.050 sting per minut, kan du 
hurtigt og problemfrit fuldende dit sy- og broderiprojekt.

Nye spændende broderier

Med den nye Innov-ís V7, har du mulighed for at skabe fantastiske 
broderi projekter og quiltning til dekoration i hjemmet.
På Innov-ís V7 er der mange banebrydende funktioner, såsom 
elektronisk overtransportør, laser-guide linie og elektronisk-pen til 
syning og placering af broderiet.

Hele 285 mm fra nålen til højre side på maskinen, giver ekstra 
megetplads til store projekter såsom quiltede tæpper og store 
vinterfrakker eller dekorationer til hjemmet.

Stor LCD berøringsskærm
På den store, klare LCD berørningsskærm, er det let at hente et 
broderi ind og du kan redigerer broderiet direkte på skærmen.
LCD skærmen, der er meget brugervenlig understøtter dine broderier, 
og gør det nemt at skabe dine projekter og tilpasse tekst, rotere, 
forstørre, formindske, kombinere og til slut se hele dit broderi på 
engang.

Maskinen indeholder mange unikke motiver, såsom klassiske japanske, 
vintage, moderne, Zündt™ og special teknikker.



Den nye elektroniske 
overtransportør fra Brother

Syning i flere forskellige 
materiale fra tyndt til 
flere lag stoffer (quilt), 
har aldrig været letter

Laser-guide linie

Hvis man syr henover noget hvor
man ikke ønsker at bruge 
overtransportøren, kan man let 
slå den fra. Det er nemt at bruge laser-guiden, da den nemt kan justeres 

(indenfor 14 mm), ved at trykke på LCD-skærmen eller ved at 
bruge den elektroniske-pen.

Innov-ís V7 har en indbygget laser-guide linie, der kan bruges til at 
styre efter: Den viser hvor maskinen vil sy eller kan bruges som 
guidelinie til sømrummet.

Som de først i branchen 
introducerer Brother, en elektronisk 
over- transportør. 
Denne avancerede fod giver dig 
mulighed for at sy perfekt i en 
utrolig bred vifte af forskellige stoffer
(helt fra denim til silke) med en 
fantasktisk lethed. 
Det er muligt at justere overtrans- 
portøren efter dit matetiale og 
denne indstilling kan gemmes i 
maskinen til senere brug.



Perfekt til kreativ 
syning med brug af 
den elektroniske-pen
Automatisk placering 
af broderiet

Nåleposition

Afslutning af en stikning

Juster zigzagen 
bredde

Sømme

Broderifod med 
indbygget laser-pointer

My Custom Stitch
Står du og mangler en helt 
speciel søm? Med Innov-ís 
V7 kan du designe dine 
egne sømme på skærmen 
og gemme dem i maskinens
hukommelse til senere 
brug.

Innov-ís V7 indeholder 
hundredevis af indbyggede
 nytte-, dekorative- og 
quiltesømme, herunder 
knaphuller og fonte som 
stikning: Hvis du ikke kan 
find den helt nøjagtige 
søm, der passe i højde 
eller længde, kan sømmen 
justeres i stingbredden og i 
stinglængden og din 
indstilling kan nu gemmens
i maskinens hukommelse til
senere brug.Innov-ís V7 
giver dig også mulighed for
at kombinere de forskellige 
sømme, for at sætte dit 
personlige præg på dit 
projekt.

Den nye broderifod har indbygget 
laser-pointe, til perfekt placering 
Laser-pointeren vil vise hvor 
centrum af broderiet er eller hvis 
man ønsker det køre en tur rundt 
omkring broderiet inden  brodering 
laseren viser også hvor broderiet 
vil blive placeret.

Med den elektroniske-pen, kan 
man med lethed placere broderiet i
 den rigtige retning, ved 2 klik på 
broderifeltet placerer og drejer 
maskinen broderiet til den rette 
position.

Ved stikkesting er det muligt at 
justere nålepositionen, så når man 
vil bruge trykfoden som måleenhed, 
kan man indstille nålen til den rette 
position, fra højre til venstre (14mm)

Ligesom man med nøjagtighed kan 
starte på det rette punkt, kan man 
nu også slutte på det rette sted. 
Du skal blot trykke på  den position, 
hvor du ønsker at stoppe syningen 
og maskinen beregner da hvor 
mange sting der er hen til den 
ønskede slut position og Innov-ís V7 
stopper inden den når til dit slut 
punkt.
- så slap af, vel vidende, at maskine 
vil stoppe ved slutpunktet.

Brug den elektroniske-pen til at 
justere stingbredden og position 
ubesværet ved blot at røre og 
trykke hvor du gerne vil begynde 
sømmen. Marker også hvor bred
man vil have sømmen, læn dig 
tilbage og lad Innov-ís V7 gøre 
resten.



Nøgle-
funktioner

Funktionsknapper

Automatisk 
nåletråder

Elektronisk-pen

Ekstra stort 
arbejdsrum

Elektronisk 
overtransportør
Syning fra tyndt til flere 
lag af stoffer.

Stort broderifelt på 300 x 180 
mm, uden at skulle flytte 
broderirammen.

Nu er der endnu mere plads til
 dine store projekter, specielt 
til quiltning af store tæpper.

Alle funktionesknapperne 
sidder lige ved hånden, så 
det er muligt at betjene 
maskinen med et enkelt tryk.

Let og hurtigt trådes 
nålen med et enkelt 
tryk på knapen.

Med LED-belysningen gives 
der et blødt og naturligt lys, 
så det er let at skelne 
farverne fra hianden og se 
detajler.
Lysstyrken kan justeres, så 
den passe til dig og dine 
omgivelser.

For lettere at kunne placere
broderier.

Ekstra stort 
broderifelt

Fuldt LED-lys



Trinløs hastigheds
 kontrol
For justering af hastighed. 
Kan også bruges til stingbredde 
justering.

7-punkts transportør Ekstra stor farve 
berøringskærm

ICAPS

Knæløfter

USB-porte

Ekstra længde på 
tænderne giver en mere 
jævn fremføreing, hvilket 
sikrer perfekt stingkvalitet.

Bare placér en fuld spole i 
spolehuset, og du er klar til at sy.

Hurtig  ilægning af 
spolen

Få hænderne fri til at styre 
syarbejdet, ved at benytte 
knæløfteren til at hæve eller 
sænke trykfoden.
Ideelt når du arbejder med 
store projekter, som f.eks. 
quiltede tæpper.

Der kan bruges USB-stik, 
direkte forbindelse til PC eller 
kortlæser til Brother´s 
originale broderikort.

• Redigere på skærmen.

•  Vælge mellem 13 forskellige 
   sprog.  

• Hent hjælp i den indbyggede 
   danske brugsanvisning incl.   
   videoer.

Med et enkelt tryk på den store 
skærm, kan du:

• Personaliser skærmen.

• Se klokken.

Innov-ís V7 har automatisk 
trykfodshøjde justering (ICAPS), 
som registrerer stoffets tykkelse 
mens du syr, og tilpasser 
automatisk trykfodstrykket for at 
sikre optimal sting kvalitet, når du 
syr over forskellige stoftykkelser. 
Dette er især nytigt ved frihånds-
brodering og -quiltning og sikrer et 
super glat resultat fra start til slut.



Sømbredde

Design til Crazy quilting

Vintage design

Hulsøm

"Jeg elsker dig"

Dekorative sømme

Dekorativesømme med en sømbredde op til 40 mm.

Syning i flere retninger
Ligesøm i 8 retninger og zigzag i 4, alt sammen uden at skulle 
dreje stoffet.

Hundredevis af nye spænnende 
sømme

Med hundredevis af ekstra ordinære nye broderier og sømme at vælge imellem, er Innov-ís V7 fyldt med 
kreativitet. Fra store komplicerede broderier til simple monogrammer (fonte), hjælper den dig til at vælge det 
rigtige for at fuldende dit design til det perfekte broderi. Med en broderihastighed op til 1.050 sting pr. minut, gør
den det muligt for dig at få et godt og hurtigt resultat.

Innov-ís V7 har en en række pyntesømme der er ideelle til 
boligmontering, beklædningsgenstand, udsmykning og quilte 
projekter = perfekt til dine store behov.

En række nye specialdesignede quiltesømme er ideelle til quiltere.
Disse sømme giver dit design et personligt præg.

Tilføj smukke dekorative sømme til dine projekter, for at skabe et
 vintage look.

Med hulsømmen kan du skabe nye klassiske arvestykker, særligt 
til dåbskjoler, brudekjoler eller fint sengetøj.

En søm, hvor dur kan vælge mellem 15 forskellige sprog.



Skab individualitet 
med broderier
Innov-ís V7 er spækket med 
fantastiske broderier, der giver 
dig mulighed for at skabe 
unikke og personlige gaver til 
venner og familie.



©Zündt Design Vintag
Genskab nogle af de antikke 
broderier.

Moderne

Klassiske japanske
Skab autentiske, iøjnefaldende 
klassiske japanske kalligrafi 
effekter med vores unikke 
japanske broderier.

Her kan du få et indblik i 
forskellige metoder af broderi, 
broderi er mere end bare til 
dekoration.

Blomster font

Zündt™

Skræddersyede designer broderier...
Få nemt adgang til et udvalg af fantastiske og smukke broderier. 
Den automatiske tråd wiper sørger for, at tråden bliver frigjort mellem 2 felter 
af samme farve. Det gøre at man sparer tid, med at klippe trådene bagefter.

Pragtfulde broderier fra Zündt™. Opdater din garderobe med 
de moderne broderier.

Special teknikker
Personaliserer dine projekter 
med monogrammer, fonten 
er i 2 størrelser.

Copiright, Zündt Design 2012, alle rettigheder er forebeholdt Zündt. Alle illustrationer og designs skabt af Zündt Design Ltd er
 ophavsretligt beskyttet. De broderimønstre du henter fra Zundtdesign.com og Zündt Design Ltd er licenseret til privat brug.



Vores nøgle funktioner sat på pointer
Engenskab Fordele
 

Mulighed for at regulere hastigheden, og så kan man også bruge denne knap til 
justere zigzag-bredden.Hastigheds regulering

Sy med broderienheden på           Sy med broderienheden på. Det giver dig en større syflade.

Med LED-laseren er det muligt at se hvor midten at broderiet er eller køre en runde
  omkring broderiet.Broderifod med laser          

Meget  let  automatisk  nåletråder. Blot  at  før tråden i pilenes og efter 1 tryk på 
knappen, bliver nålen trådet for dig. Automatisk nåletråder

Brug den elektroniske-pen til at placere dit broderi, eller til syning, hvor man
 kan sætte et slutpunkt og indstille zigzag-bredden.Elektronisk-pen

Elektronisk overtransportør           Giver et jævnt forløb i syningen fra helt tynde stoffer til mange lag.

Knæløfter Brug af knæløfter, giver dig hænderne fri til dit arbejde.

Sænk undertransportøren Sænker aut. undertransportøren ved frihåndsbroderi og quiltning.

Laser-guidelinie Følg laser-guidelinien for at sy helt lige.

LED-belysning           LED-belysning, med naturligt lys, der kan justeres i styrke.

Rotation af broderiet Roter broderiet med 1 grads inteval. Gør redigering og placeringer af broderier    
          meget let.

531 indbyggede sømme             En bred vifte at sømme til et hvert behov.

Op til 1.050 sting per minut                  Kom til et hurtigt resultat, takket være den hurtige hastighed på op til 
            1.050 sting per minut.

Stort broderifelt 300 x 180 mm Gør det muligt at skabe endnu større broderier. Tilføj og sammen sæt flere 
            broderier.

Informationer omkring sømme og hjælpe videoer, den gør det nemt og hurtigt  
at  kommer frem til hjælpen.Stor LCD-berøringsskærm

Du skal blot følge afmærkningerne og trykke på knappen og trådningen er 
gennemført.Automatisk nåletråder

endt farve på broderiet.

Indbyggede bogstaver           Personaliser dine projekter ved at tilføje tekster.

227 indbyggede broderier Hurtigt og enkelt at tilpasse dine projekter med at væælge en font, designe en 
ramme og tilpasse en kant eller vælge et broderi.

Klipper over- og undertråden automatisk ved afslutning af en hver syopgave og vedAutomatisk tråd afklip

Redigerer broderierne på skærmen
Omfattende redigerings funktioner omfatter tekster, broderi rotation med 1-grads 
interval, ændring af størrelse og evne til at kombinere flere broderier.

Ved et enkelt tryk på skærmen kan du søge gennem broderiet med 500, 100 eller 
1 sting ad gangen eller ved farve skift.

Søgning frem/tilbage med op til 
500 sting

USB-port           Forbind maskinen til PCén med en ledning eller brug USB-stik til overføre broderier.

Dvale funktion            Automatisk dvale funktion eller slukning af maskinen, for at spare på energien.



Brother Sewing Macihnes Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vibel, Germany

Tlf. nr. 61 77 41 66 (Dansk konsulent)

Kontakt:

For at se det komplette udvalg, besøg www.brothersewing.dk
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Ekstratilbehør
Forlængerbord

Trådstativ til 10 spoler

Trådstativ til king-size 
spoler

150 x150 mm 
quilteramme

PE-Design Next og 
PE-Design Plus

Bort-ramme

Broderikortlæser
Broderikortlæseren kan 
benyttes med Brothes store 
samling af broderikort*
Bare tilslut kortlæseren til 
USB-porten og send broderiet 
direkte til Innov-ís V7.

* Ikke kompatibel med Disney 
broderikort.

Bordet har påmonteret 
lineal og opbevaringsplads 
til knæløfter.

Dette trådstativ giver 
mulighde for også at bruge 
de store trådspoler på 
maskinen.
Trådstativet kan monteres 
direkte på maskinen.

Med Brother´s broderi- 
programmer kan man design 
sine egne broderier, helt fra 
begynder til øvede.

Størrelsen er ideel til de fleste 
quilte projekter.

Trådstativet kan monteres på 
symaskinen og giver opbevarings- 
plads for 10 tråd- eller undertråds- 
spoler, så har du nem adgang til de 
tråde du bruger mest. Placér 
trådene i farverækkefølge til dit 
næste broderiprojekt.
Spolepindene kan nemt fjernes, for 
at give plads til større trådspoler.

Udvid dit arbejdsområde 
med dette ekstra brede 
forlængerbord, som er 
nemt at montere. Bordet er 
perfekt når der quiltes eller 
syes andre store projekter.

Multi-funktionsfodpedal

Multi-funktions fodpedal med 
hæl-tryk og side pedal, der kan 
indstilles efter personligt ønske.
Vælg mellem:
•  Trådafklip
•  Sy 2 enkelt sting
•   Hæftning
•  Nål op/ned

Side pedalen kan efter behov 
monteres, på venstre eller højre
side.

Bort-rammen forenkler 
processen når du broderer 
smukke borter.
Ved hjælp af den indbyggede 
software i Innov-ís V7, kan du 
fremstille endeløse bort- 
mønstre af de indbyggede 
broderier.




