TOPFUNKTIONER
mySewnet™ AKTIVERET

JoyOS ADVISOR™ FUNKTION

mySewnet™ LIBRARY

INTERAKTIVE TUTORIALS

Oplev et univers af sy- og broderimuligheder med mySewnet™økosystemet, der omfatter gratis cloudbaseret lagring og overførsel af
motiver, apps, tjenesten Project Creator samt friske idéer i et live-feed
direkte på skærmen fra mySewnet™-bloggen.
Den første maskine, hvor du kan streame broderimotiver
og har adgang til et helt bibliotek med broderimotiver af høj
kvalitet, som hele tiden udvides, direkte på skærmen.*

mySewnet™ CLOUD

Opret en gratis mySewnet™ cloud konto, så du kan få gratis
apps, overføre motiver med mere.

WIFI-ADGANG

Opret forbindelse til mySewnet™ apps, opdater din maskine,
overfør motiver trådløst mellem enheder og meget mere.

mySewnet BLOG
™

*

Få eksklusivt indhold, som er skræddersyet til din maskine
direkte på maskinens skærm.

DESIGNER EPIC™ 2 sy- og broderimaskinen kan meget
vel være den smarteste og dygtigste partner på grund af den
brancheførende funktion, JoyOS ADVISOR™.**
Lær at sy forskellige teknikker som lynlåse, kraver, oplægninger
etc.

SYVEJLEDNINGER

Indeholder sy- og broderiprojekter med alle nødvendige instruktioner.

ARBEJDSBOG MED TRINVISE ANVISNINGER

Lær maskinens imponerende funktioner at kende, såsom Design
Positioning, Design Shaping mm.

NEM ADGANG TIL BRUGERVEJLEDNING

Få adgang til den komplette brugervejledning direkte på
maskinen via adgangsikonet. Brug søgefunktionen til nemt at
finde de emner, du vil vide mere om.

WEBTJENESTEN PROJECT CREATOR

GUIDE TIL STABILISERINGSMATERIALE

HUSQVARNA® VIKING® APPS

KVIKGUIDE

Opret og del dine foretrukne sy- og broderiprojekter med
venner og andre syentusiaster.
mySewMonitor™ app, der anvendes til at få notifikationer fra maskinen og til placering af broderiet, appen QuickDesign™, der anvendes
til at oprette broderimotiver fra din smartphone eller tablet, samt
appen JoyOS ADVISOR™, så du kan tage maskinen med dig.
*mySewnet™ Blog findes i øjeblikket på engelsk og hollandsk.

INDBYGGET OVERTRANSPORTØR TEKNOLOGI

Det perfekte værktøj, når du skal vælge det rette stabiliseringsmateriale til dit projekt.
Lær, hvordan du konfigurerer din maskine til grundlæggende
syning og brodering, så du hurtigere kommer i gang.

TILBEHØRSGUIDE

Komplette installations- og brugsanvisninger til noget af vores
mere avancerede tilbehør.

Fremfører stoffet fra toppen og gør det lettere at sy flere lag stof eller specialstoffer samt eliminerer behovet for en separat 		
overtransportør.

FUNKTIONER & BENEFITS

Sy- & Broderimaskine

SYNING
JUSTERBAR LASER SYHJÆLP

Projicer en laser styrelinje direkte på dit stof for nemt at line
dine sømme op. Flyt laser linjen til venstre eller højre for nemt at
justere linjer af dekorative sømme, ligeligt fordelte quiltelinjer og
meget mere.

SØMPROGRAM
EKSKLUSIVE SØMTEKNIKKER – Tilpas et hvilket som helst
syprojekt med eksklusive, patenterede sømteknikker, der giver dit
projekt dimensionelle elementer, som laves ubesværet og er
uimodståelige: pop op-sømme, pailletsømme, applikationssømme,
garnsømme, temasømme og laser-piktogramsømme.
BREDERE DEKORATIVE SØMME- 9MM – Skab en flot
effekt med pyntesømme med en standardbredde på 9 mm og
sideværts sømme (på op til 54 mm), når du syr et særligt projekt.

OMFATTENDE UDVALG AF INDBYGGEDE SØMME
Uendelige muligheder for at være kreativ.
• Over 840 sømme, som er op til 54mm brede.
• Eksklusive patenterede sømteknikker.
• 6 syalfabeter med både små og store bogstaver, for nem
programmering.

FUNKTIONER & BENEFITS

deLuxe™ STITCH SYSTEM

Der skal ikke bruges så meget tid og anstrengelse på at indstille maskinen,
og resultaterne har høj kvalitet uanset stof- og trådtype. Perfekt til metaltråd
og andre specialtråde. Flotte sømme på begge sider af stoffet.
NÅR DU SYR OG BRODERER – fremfører trådudmålingsfunktionen den optimale trådmængde til hver søm uanset trådtype eller stoftykkelse.
TRÅDUDMÅLING ELLER TRÅDSPÆNDING – Vælg
mellem Trådudmåling eller Trådspænding til bestemte teknikker/
tilbehør.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ FUNKTION

Føler konstant og automatisk stoffets tykkelse og tilpasser trykfodstrykket
til enhver stoftykkelse for perfekt fremføring, mens du syr.
SENSORFODSLØFT
• Trykfoden sænkes og hæves automatisk i forhold til den pågældende syteknik.
• Fire positioner: ned, drej, op og ekstra løft.
• Sænker automatisk transportøren ved ekstra løft for at opnå
maksimal plads til nemt at skubbe tykke stoffer og quilts under
trykfoden.
SENSOR DREJELØFT
• Automatisk svævende position, når nålen er nede, så det er
nemt at dreje, sy applikationer og quilte.
• Dine hænder er frie til at styre stoffet.
SENSORSTYRET TRYKFODSTRYK
• Trykfoden registrerer hele tiden stoffets tykkelse og justerer
automatisk trykfodstrykket, hvilket giver en ensartet fremføring af alle stoftyper.

TRE FRIHÅNDSINDSTILLINGER
Vælg den, der er mest praktisk for dig.
• Frihånd Fjeder
• Frihånd Flydende
• Frihåndsfod til Lineal

STINGPOSITIONERING

Gør det muligt at ændre stingpositionen for alle sømme med en
stingbredde på under 9 mm.

37 NÅLEPOSITIONER

Syr en ligesøm med 37 forskellige nålepositioner, så du får perfekte resultater med topstikninger, kantsyning, undersyning,
stitch-in-the-ditch eller quiltning.

STING BALANCE

Indstiller automatisk den ideelle transportørbalance, ved syning
frem og tilbage, så dine dekorative sømme bliver perfekte hver
gang.

PERFEKT BALANCEREDE KNAPHULLER

Knaphulsmåleren syr automatisk perfekte knaphuller i én arbejdsgang.
• Begge sider af knaphullet sys i samme retning, så der opnås et
jævnt afbalanceret knaphul.
• 16 knaphulstyper og 3 snørehuller, som er designet til
forskellige formål.

LIGESØMSSTINGPLADE OG SENSOR

Den perfekte hjælp til syning af ligesømme uanset specialtilbehør og broderi.
• Monter ligesømsstingpladen, og maskinens sensor giver dig
besked, hvis du vælger en anden søm end en ligesøm.

SYFUNKTIONER

Alle de nødvendige funktioner er lige ved hånden. Du skal bare trykke på
en knap eller programmere dem i henhold til dine behov.
• Nålestop Op/Ned
• Start/Stop
• Stop
• Fix
• Automatisk Trådsaks
• Genstart af Mønster
• Hastighed

TAPERING PÅ DEKORATIVE SØMME

Taper i begyndelsen og/eller i slutningen af udvalgte dekorative
sømme. Kun fantasien sætter grænser for de mange måder, du
kan ændre taperingsvinklen på.

FRIHÅNDSSYNING MED DEKORATIVE
SØMME

Brug enhver ikke-dimensionel dekorativ søm op til 9mm i
frihåndstilstand.

MULIGHED FOR BÅNDBRODERI

En vaskeægte nyhed inden for husholdnings broderimaskiner!
Med Tilbehør til Båndbroderi (tilkøbes) kan din DESIGNER
EPIC™ 2 sy- og broderimaskine føre og brodere bånd på i
broderier. Det har aldrig været lettere at tilføje bånd til dine
broderidesigns!

DESIGN POSITIONERING

Placér og sammensæt dine broderier med nøjagtighed helt
ned til det enkelte sting ved hjælp af denne fantastiske placeringsfunktion. Brug den Designpositionering, der findes i
appen mySewMonitor til at se, hvor på dit projekt du vil brodere
designet, hvilket gør design positionerings processen endnu
nemmere.

FLEST INDBYGGEDE SPECIELLE BRODERITEKNIKKER

Med mere end 750 indbyggede broderidesigns, herunder 31 specialteknikker, bl.a.
• Båndbroderi
• Thread Velvet
• Cutwork nåle
• Patchwork in-the-hoop
• Free-standing lace
• og meget mere

DESIGN SHAPING
Lav et ubegrænset antal nye broderier med en hvilken som helst
søm og/eller et hvilket som helst broderimotiv. Vælg din figur,
og justér dine valgte designs eller sømme på den valgte form.

DESIGN APPLIQUÉ
Du kan oprette applikationer direkte på maskinens skærm, uden at det
kræver ekstra software.
• Vælg mellem forskellige indbyggede former, f.eks.: hjerte,
blomst, bogstaver mm.
• Du kan færdiggøre applikationen med forskellige sømme.

BRODÉR KNAPHULLER OG DEKORATIVE
SØMME I RAMMEN

TILPASNING AF BRODERIMOTIVER
Du kan tilpasse broderierne direkte på skærmen.
• Tilføjelse af flere motiver
• Roter, spejlvend, skaler og flyt
• Redigering af farver
• Gruppering af motiver og opdeling af grupper
• Fortryd/annuller fortryd
• Ændring af syrækkefølgen
• Sortering af farveblokke
• Fletning af farveblokke
• Monokrom

RIFUNKTIONER

Brug rining til at fastgøre stoffet uden at spænde det i rammen.
Du kan vælge at ri rundt om motivet eller langs rammekanten.

STOR BRODERIHASTIGHED
Broder op til 1000 sting pr. minut.

VELKOMMEN TIL SYNING AF BRODERI

Kontroller og juster broderiindstillingerne, før du går ind i
Syning af Broderi.

TRE BRODERIRAMMER MEDFØLGER

• DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120x120mm)
• DESIGNER™ Crown Hoop (260x200mm)
• DESIGNER™ Imperial Hoop (360x260mm)

BRODERIOMRÅDE

Slip kreativiteten helt fri, og brodér med markedets største
broderiområde ved hjælp af rammen DESIGNER™ Majestic
Hoop (360 x 350 mm), som er ekstraudstyr.**

RAMMEPOSITIONER

Flyt rammen til fire konstante positioner: Aktuelt Sting, Parkering, Centrum og Klip.

GRATIS DOWNLOAD AF SOFTWARE TIL
MASKINEN

Download den gratis software fra www.husqvarnaviking.
com, så din broderimaskine bliver bedre at bruge. Der tilføjes
følgende funktioner:

Udvid din kreativitet ved at kombinere de indbyggede sømme
for uendelige designmuligheder. Du kan også lave taperinger
i rammen for at skabe sammenføjede hjørner og smukke vinkeleffekter med pyntesømme.

mySewnet™ CLOUD COMMUNICATION MODUL –
Lader dig forbinde maskinen til computeren.
• WINDOWS EXPLORER PLUG-IN – Vis broderimotiver
som miniaturebilleder, læs forskellige broderifilformater,
tilføj klippekommandoer og mere.

AUTOMATISK KLIPNING AF HOPPESTING

• QUICKFONT – Opret og tilføj broderifonte til din maskine ud fra de fleste TrueType fonte fra din computer.

Undgå at bruge tid på at klippe hoppesting, når du syr smukke broderier.

• Hoppesting klippes automatisk over, og trådenden trækkes
om på bagsiden.
• Den automatiske trådkniv klipper kun overtråden over ved
hvert farveskift.

FUNKTIONER & BENEFITS

BRODERI

MASKINE
SYYDELSE
STOFFREMFØRING – Den exceptionelle stoffremføring sker
vha. de ekstra forreste transportørtænder og et generelt bredere
fremføringssystem.
NÅLEKRAFT – Elektronisk nålekraft giver overlegne resultater,
når du bruger tunge stoffer eller flere lag.

MASKINENS EGENSKABER
STOR SKÆRM – Den 10,1" kapacitive, tablet-lignende
touchskærm giver dig mulighed for nem navigering på skærmen ved
hjælp af berøringsbevægelser som at swipe, knibe og sprede.
STORT ARBEJDSOMRÅDE – Mere end 12" (310 mm) til højre
for nålen, og markedets højeste arbejdsområde på over 5,5" (140
mm) giver masser af plads til store, omfangsrige projekter.
MULIGHED FOR STORE TRÅDRULLER – Indbygget
trådstativ med teleskopstang giver dig mulighed for at bruge større
trådruller uden brug af masser af ekstratilbehør.
STOR SPOLE – Sy og brodér i længere tid uden afbrydelse.

MULTI-FUNKTION-STYRET FODPEDAL

TILBEHØRSÆSKE MED RUMINDDELINGER
• Opbevar dine trykfødder i alfabetisk rækkefølge.
• Ligesømsstingpladen kan klikkes på plads.
• Plads til Sensor knaphulsfod.

TO USB-PORTE

To USB-porte giver mulighed for problemfri overførsel af designs,
opdateringer og til brug med den valgfri Multifunktionelle Fodpedal.

LÆSER FLERE DESIGNFORMATER

For at gøre det nemt for dig kan DESIGNER EPIC™ 2 maskinen
også læse de mest gængse broderifilformater.

LINEAL MED TOMMER/CM PÅ BUNDPLADEN
Praktisk værktøj lige på din DESIGNER EPIC™ 2 sy- og
broderimaskine.
• Linealen er 19" (48,5cm) lang.
• Knapmåler.

DESIGNET OG KONSTRUERET I SVERIGE

HUSQVARNA® VIKING® brandet har udviklet førsteklasses
Styr flere funktioner på din maskine som trådklip eller tilbagesyning symaskiner med avanceret teknologi i over 145 år.
uden at tage hænderne fra dit projekt (ekstraudstyr).

SY MED TILSLUTTET BRODERIENHED

FUNKTIONER & BENEFITS

Det er nemt at skifte fra broderitilstand til sytilstand – det er ikke
BRUGEROPLEVELSE
• ARBEJDSLYS – Belysningen af arbejdsområdet på DESIGNER nødvendigt at fjerne broderienheden.
EPIC™ 2, som er udviklet af optronikeksperter ved hjælp af
revolutionerende LED-teknologi og lyslederoptik, gør det muligt SENSORER TIL UNDER- OG OVERTRÅD
Advarer dig, når du løber tør for over- og undertråd, eller overat se sømmene i deres rigtige farver næsten uden skygger.
• ERGONOMISK DESIGN – Sy med et komfortabelt, intuitivt tråden knækker.
maskindesign.
KLEMFRI GRIBER, SOM FORHINDRER BLOKERING
• STABILITET – Sy eller broder med mindre vibrationer for en
Ingen tråde fanges i spoleområdet.
stabil og stille syoplevelse.

FULDAUTOMATISK NÅLETRÅDER

Med et tryk på en knap er nålen trådet og klar til at sy med den
fuldautomatiske nåletråder hver gang.

PERSONLIG OPLEVELSE PÅ SKÆRMEN

Den re-designede Grafiske Brugergrænseflade er en moderne,
brugervenlig oplevelse, der kan tilpasses ved at skifte farvetema til
at passe din stil.

AUTOMATISK TRYKFODSLØFT

Hæver trykfoden med det samme, når nålen indstilles til at stoppe
nede og/eller i slutningen af en søm efter trådklip.

BLØD BÆRETASKE TIL BRODERIENHEDEN MEDFØLGER
Beskyt og transporter din broderienhed med stil.

SMART SAVE

Hvis du mister strøm eller bliver nødt til at standse broderingen/
syningen, gemmes alle justeringer automatisk. Du kan også til
enhver tid vælge Smart Save manuelt for at gemme.

LET, FORMSTØBT ALUMINIUMSRAMME

Den letteste maskine i sin klasse, men med det største arbejdsområde.**

SPOLING AF UNDERTRÅD

• Tidsbesparende og bekvem spoling af undertråden.
• Derudover giver den separate spolemotor dig mulighed for at
spole undertråd, mens du arbejder på andre ting, og derved
sparer du endnu mere tid.

VIKING, DESIGNER, EPIC, MYSEWNET, JOYOS ADVISOR, DELUXE, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, THREAD VELVET, MYSEWMONITOR, and QUICKDESIGN are
trademarks of KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA and the "H" Crown Device are trademarks of Husqvarna AB and are used under license. © 2019
KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. All rights reserved.
**When compared to Brother Luminaire XP1, Bernina 880 Plus, Janome Memory Craft 15000

