Valfria extra tillbehör…
Ram till bårder och kanter

Bord och friarmsläge

En ram som underlättar arbetet med
att göra vackra bårder och kanter.

Utöka arbetsytan med ett lättfäst,
extra brett förlängningsbord som
är perfekt till stora quiltnings- och
sömnadsprojekt.

Använd den i kombination med den
programvara som finns inbyggd i
Innov-is I, för att skapa löpande
bårdmönster utifrån de fantastiska
inbyggda designerna.

Bordet har även en fast linjal för
sistaminuten-mätningar,
förvaringsutrymme för knälyftaren
och friarmsläge för att ge dig extra
sikt och kontroll över dina projekt.

Trådställ för tio trådrullar

Brodyrkortläsare

Trådstället snäpps snabbt och
säkert fast på symaskinen och har
10 upprättstående hållare där du
kan sätta de trådrullar du ska sy
med alternativt förvara spolar. På så
sätt har du alltid favoritfärgerna nära
till hands.

Kortläsaren läser Brothers
omfattande bibliotek av *brodyrkort.
Anslut bara kortläsaren via USBporten så kan du skicka designer
direkt till Innov-is I.
* Inte kompatibel med Disneys
minneskort

Placera dina trådar i rätt färgsekvens
inför nästa brodyr-, quiltnings- eller
sömnadsprojekt.
Trådhållarna kan enkelt tas bort så
att stället kan användas till flera olika
storlekar på trådrullar.
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Sicksackfot ”J” (på maskinen)
Monogramfot ”N”
Kastsömsfot ”G”
Blixtlåsfot ”I”
Knapphålsfot ”A”
Fållsömsfot ”R”
Knappfot ”M”
Gångfot
Tillskärarfot
Raksömsfot
Quiltningsfot för friarmsläge ”C”
Quiltningsfot eko för friarmsläge ”E”
Öppen quiltningsfot för friarmsläge ”O”
Brodyrfot ”W”
Vertikalstygnsinställningsfot ”V”
Nålförpackning
Tvillingnål
Kulspetsnåluppsättning
Trådspole
Sprättkniv
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Sax
Rengöringsborste
Hålstans
Skruvmejsel (liten)
Skruvmejsel (stor)
Skivformad skruvmejsel
Trådlock (mindre)
Trådlock (medium) (ett sitter på maskinen)
Trådlock (stort)
Trådställ Se sida 9
Spolclips
Filtbricka
Trådnät
Stygnplåtslucka för brodering
Pekpenna
Knästyrd pressarfotslyftare
USB-kabel
Alternativ spolkapsel (ofärgad)
Stygnplåt för raksöm
Undertrådsfackets snoddguide (med ett hål)

Kontakta

Brother Int. Sweden AB
Hulda Lindgrens Gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 Fax: 031-734 12 50
www.brother.se
Specifikationen var korrekt vid tryckning. Brother är ett registrerat varumärke hos Brother Industries Ltd.
Namn på märkesprodukter är registrerade varumärken eller varumärken i respektive företag.
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Spolskydd (med markering)
Spolskydd kantsömnad
Fotpedal
Brodyrramsats (liten)
Brodyrramsats (mellan)
Brodyrramsats (quilt)
Brodyrramsats (extra stor)
Undertråd för brodering
Stickers för brodyrpositionering
Kantsömnadsark (svart/prickigt mönster)
Styvnadsmaterial
Rutnätsark
Krita
USB-mus
Rengöringsduk till LCD-skärm
Mjukt överdrag
Transportväska för brodyrenhet
Tillbehörsväska
Bruksanvisning
Snabbguide

Den ledande sy- och
brodyrmaskinen

Med avancerade funktioner för de allra
mest kreativa och krävande entusiasterna.
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Teknologi för kameraöga
21,5 cm skärm med supersnabb bearbetning
Nytt ljussystem för verklighetstrogna färger
Största arbetsytan någonsin
Unika intuitiva kontrollknappar
Ytterligare möjligheter att skapa personliga projekt

Innovation

hittade just

ett vackert nytt hem
I och med Innov-is I har Brother krönt 100 års överlägsen sömnad
med sin mest avancerade maskin hittills.
För sömnadsentusiaster är detta den perfekta arbetskamraten. Den
ger dig ultimat spännvidd för att tillämpa alla dina kreativa idéer med
hjälp av den mest tekniskt kompletta och användarvänliga maskin
du kan köpa.
Det finns redan från början massor av fantastiska fördelar och
verktyg att upptäcka:
• Supersnabb bearbetningshastighet, vilket gör att du kan hitta,
redigera och förhandsgranska dina designer snabbare än
någonsin
• Neutral belysning som visar dina arbeten i sina rätta, klara färger
över hela sömnadsytan
• Utökad arbetsyta, plus en brodyrarm
• Innov-ís automatiska trycksensor (ICAPS) som hela tiden känner
av tygets tjocklek när man syr och automatiskt justerar
pressarfotstrycket för vackra, precisa och jämna stygn under hela
projektet.
Du kommer att bli förbluffad över de nya funktioner Innov-is I
erbjuder. Några som gör arbetet så lätt och trevligt som möjligt och
andra som kommer att förändra själva sömnadstänkandet, som
exempelvis Skriv ut och Brodera samt de utökade hantverksmöjligheterna.

Den

bästa överblicken
i världen

Innov-is I är en revolutionerande maskin med ett intelligent
kameraöga, som ger en uppförstorad, knivskarp bild av
sömnadsytan. Med bara ett knapptryck visar ögat din exakta
nålsänkningsposition – innan du syr.
Föreställ dig hur enkelt detta gör det att kombinera dekorsömsmönster och vrida alla sömmönster till en exakt inriktad bård. Med
vårt häpnadsväckande kameraöga kan du se sömnadsytan tydligt,
vilket ger en mer exakt och noggrann sömnad. Du kan praktiskt taget
göra allt – förutom misstag.
Sy professionella arbeten och sömmar med stygnbreddssensorn.

Enastående funktioner
• Placerar dina broderier exakt där du vill ha dem
• Centrerar automatiskt startpositionen i din brodyrram
• För kantsömnad ställer den avancerade avkänningsteknologin in
stygnbredden automatiskt
• Lätt att rikta in brodyrpositioner med hjälp av den inbyggda
kameran
• Förstorad bild av nålposition ger exakt nålplacering på ställen där
det är svårt att se – särskilt användbart när man ska sy i knappar
och göra knapphål.

Att använda Innov-is I är en upplevelse som inte liknar något annat.
Den är helt enkelt fullpackad med funktioner och egenskaper som
gör även de mest komplexa projekt lätta att genomföra.

Ta till exempel den automatiska nålträdningen, som på den här
modellen nu avancerat till en elektrisk version. Eller den automatiska
tygsensorn, som kontinuerligt känner av tygets tjocklek medan man
syr och justerar trådspänningen och pressarfotstrycket så att
sömmarna blir snygga och exakta.

Brothers maskiner är även unika när det gäller pressarfotsspaken,
som gör det möjligt att välja den lämpligaste fria fothöjden – och
härigenom ditt favorittyg, oavsett tjocklek.
Fler finesser än någon annan maskin, inklusive:
• 2 x 2 trådhållare (två horisontella och två vertikala) – dubbelt mot
standard
• Jämn matning i alla riktningar.
• Gör att du kan sy raksöm i 8 olika riktningar och sicksack i 4
riktningar utan att vända på tyget.
Särskilt användbart vid lapptäckssömnad och på svåråtkomliga
ställen.
• 7-punkts matartänder för smidig och jämn sömnad – återigen, flest
matartänder på marknaden
• Snabbspolning – lägg bara i spolen och börja sy
• Ett oberoende uppspolningssystem med ny justerbar
hastighetsfunktion – spola upp en ny spole medan du syr
• My custom stitch™ (Min egen söm) - ger dig frihet att skapa egna
sömmar direkt på skärmen

Den

största,

ljusaste arbetsytan

Innov-is I ligger ljusår före marknaden. Utrustad med åtta kraftfulla
LED-lampor som ger helspektrumbelysning för bästa möjliga klarhet
och verklighetstrogna färger. Den unika spridningslinsen skapar en
25 cm cirkel av ljus runt nålen.

Se även vilket utrymme du får! Mer än 12,5 cm djupt och 25 cm
brett, vilket är den största ytan någonsin, med Brother. Med en rymlig
323 cm ruta att arbeta inom har det aldrig varit lättare att hantera
stora arbeten som quiltar eller ytterplagg. Och samma sak gäller för
dina mest uttrycksfulla broderier och sömnadsarbeten.

Enastående funktioner och egenskaper
• Unik LED-belysning ger de klaraste och mest naturliga färgerna
• Bred spridning av ljus som är vinklat för att ge maximalt ljus runt
hela nålen
• Sätter man på brodyrarmen får man ännu större utrymme att sy
• Justera belysningen med fem olika nivåer av klarhet, inklusive
avstängt läge
• Ny lättanvänd jumboram gör det möjligt att brodera designer upp
till 30 cm x 20 cm
• Ny tillbehörsväska utformad för att passa in under armen på
Innov-is I

Egenskaper
och
funktioner

Extra stor brodyryta 300 x 200 mm
Skapa ännu större broderier.
Ger flexibilitet och effekt åt dina designer.

Belysning
Naturligt surroundljus med lätt
justeringsfunktion
Automatisk elektrisk
nålträdning
Det är så oerhört enkelt att
trä nålen, en enda knapptryckning räcker.

7-punktsmatning
Extra matartänder för smidig matning
och överlägsen sömkvalitet
ICAPS

Snabbspolning
Lägg bara i en full spole och
börja sy.

Innov-ís automatiska trycksensor
(ICAPS) känner hela tiden av tygets
tjocklek när man syr och justerar
automatiskt pressarfotstrycket för
vackra, precisa och jämna stygn under
hela projektet.

Skjutreglaget reglerar hastigheten
från långsam till snabb och kan
programmeras för att variera
stygnbredd.
Den specialgjorda hastighetsregleringen ger dig möjlighet att
programmera stygnbredden så att
du kan skapa egna sicksackmönster medan du syr.

Trådställ med 2 hållare
Avtagbart, stort trådställ med hållare för 2
stora trådrullar eller för enkel sömnad med
tvillingnål.

Oberoende uppspolning
med reglerbar hastighet
Spola upp en ny spole
medan du fortsätter sy.

Extra stor pekskärm
Rör bara vid skärmen för att välja
brodyrmönster, sömmar, kraftfulla
redigeringsfunktioner, hjälp och
videoinstruktioner.

3 USB-portar (2 värdar och 1 slav-enhet)
Knälyft
Frigör händerna genom att använda
knälyft för att höja/sänka pressarfoten.
Perfekt när man arbetar med större
arbeten såsom quiltar.
Inställning med 3 positioner för högre
komfort.

Skicka brodyrdesigner direkt till/från din
PC. Anslut USB-utrustning som usbminnen, externa hårddiskar,
minneskortsläsare/skrivare.

En lätt

men fulländad beröring
– en skärm lika vidsträckt som din fantasi
En av de mest framträdande funktionerna på Innov-is I är den nya
TFT-pekskärmen med full färgskala – 21,5 cm tvärsöver med WGVA
högupplösning och extra vidvinkel.

Den mest användarvänliga symaskinen någonsin! – först och främst
när det gäller ikoner och lättbegripliga funktioner. Pekskärmens
gränssnitt låter dig välja och redigera alla mönster för att skapa de
allra mest sofistikerade designer. Och de välkända Brother-ikonerna
är fortfarande intuitivt placerade, men har fått en fräsch 3D-look.

Med 160 graders synvinkel kan du bekvämt se skärmen från vilken
vinkel eller position som helst, även om du står en bit bort – hela tiden
med liten eller ingen färgskiftning. Så de designer du arbetar med är
alltid klara och tydliga, vilket hjälper dig att uppnå perfekta resultat.

Enastående funktioner och egenskaper
• Stor skärm - 21,5 cm diagonalt
• WVGA-skärm med hög upplösning
• 260 000 färger
• Extra bred 160 graders synvinkel.
• Supersnabb bearbetningshastighet gör att du kan hitta och
redigera dina designer snabbare än någonsin.
• Omedelbar realistisk förhandsgranskning av designer in i minsta
detalj.
• Användarvänlig med hjälp av de lättförståeliga ikonerna på
pekskärmen. Använd antingen fingret, pekpennan eller den
medföljande USB-musen.
• Skärmsläckare. Välj bland inbyggda skärmsläckare eller ladda upp
dina favoritfoton och bilder för att göra en egen bildvisning.

Vidga dina vyer
med Skriv ut och Brodera

Vem förutom Brother gör det möjligt att kombinera utskrivna bilder
med precisionsbroderier, för att skapa egna originella konstverk?
Tänk dig möjligheterna – familjefoton och semesterbilder, dina husdjur
eller vad du än väljer att arbeta med.

Brodyrmönster kan kombineras med utskrivna bakgrunder som är
inbyggda i Innov-is I, eller så kan du göra egna utskrifter och sy data
med den valfria personliga brodyrprogramvaran PEDesign 8.

Enastående funktioner och egenskaper
• Obegränsade möjligheter att genomföra dina idéer och färdigheter
– T-shirts, nattlinnen, kuddar, quiltar, väggbonader…
• Precisionsbrodyr varje gång med hjälp av den intelligenta kameran
• Skapar tredimensionella broderade designer på alla tryckbara tyger

Innov-is I är den ultimata maskinen på marknaden för sömnad,
quiltning och brodyr inklusive handarbete – fyra stilarter integrerade i
en enda produkt för att uppfylla de drömmar och talanger du har.

Du kan göra vad som helst med de många inbyggda brodyrmönstren
– kombinera, ändra storlek, rotera, repetera och redigera efter egna
önskemål, allt direkt på skärmen.

Du kan också göra dina alldeles egna sömmönster bara genom att
peka och klicka.

Kan du bara föreställa dig något, kommer Innov-is I hjälpa dig att
skapa det. Det finns nästan ingen gräns för maskinens förmåga att
öka din sömnadshastighet, att spara dig tid och ansträngning, att
förbättra slutresultaten och att öppna dörren för nya
sömnadsupplevelser.

De bara väntar på att användas
• Skapa applikation – för rika applikationer i full färgskala, även på
märken och medaljonger
• Möjlighet att stansa papper – stäng av trådsensorn och skapa kort
eller konstobjekt
• Dussintals exklusiva och dekorativa bårder, monogram och
sömmönster att göra till dina egna
• Brodera flerfärgade designer med en enda färgtråd utan avbrott

Hundratals dekor- och nyttosömmar är redan inbyggda…
Fler än 1 800 inbyggda sömvariationer.
Häribland:
• 3 typsnitt med totalt 918 alfabetiska tecken*
• Dekorsömmar - 786 sömmar
• Nyttosömmar - 148 sömmar
• Totalt - 1 852 sömmar
*Varje tecken kan sys i två storlekar.

och lika många mönster med exklusiva nya designer
Som med allting annat på Innov-is I kan man välja - och valet är ditt!
Innov-is I levereras komplett med hundratals inbyggda mönster med
många stora och verkligt utmärkta designer.
Först, klassiska schweiziska broderier från tidigt 1900tal, som passar perfekt till gammaldags
sömnadsprojekt.

Quilt-design

Lägg till vackra utsmyckningar på det du sytt med
dessa populära vintage-inspirerade mönster.

Vintage-design

Eller välj mer nutida mönster från europeiska
designermönster, perfekta till fräcka projekt i moderna
material.

Ny europeisk design

Eller du föredrar kanske att skapa monogram med hjälp
av en uppsättning utgångsmönster från en välkänd
japansk brodyrsamlare.

30 Exklusiva utgångsmönster

Och nu när Asien-inspirerat mode är så inne ska du ta
dig en titt på de fantastiska Kanji-tecknen, exklusivt
gjorda av en japansk kalligrafiartist.

Japansk design

