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mySewnet™ -BIBLIOTEKET*

Den første maskinen hvor du kan streame brodermotiver og få tilgang 
til et komplett bibliotek som vokser hele tiden, og vise motiver av høy 
kvalitet direkte på skjermen.** 

mySewnet™ CLOUD
Sett opp en mySewnet™ Cloud-konto uten ekstra kostnad, for å bruke 
apper og overføre motiver med mer.

WIFI-TILGANG
Koble til mySewnet™-apper, oppdater maskinen og overfør 
motiver trådløst mellom enheter med mer. De automatiske WiFi-
maskinoppdateringene er en bransjeledende funksjon.**

 
mySewnet™ BLOG^

Få eksklusivt innhold som er skreddersydd for sy- og brodermaskinen 
DESIGNER EPIC™ 2 direkte på skjermen på maskinen. Se nyheter 
fra HUSQVARNA® VIKING® direkte på skjermen; prosjekter og 
motiver med mer, uten ekstra kostnad.

Nett-tjenesten Project Creator
Lag og del sy- og broderprosjektene du liker best, med venner og 
andre syentusiaster. Følg ganske enkelt instruksjonene på symaskinens 
skjerm, og last inn eventuelle broderier og sømmer som er blitt brukt 
til å lage prosjektet. Du kan også se syprosjekter på datamaskinen eller 
i JoyOS ADVISOR™-appen – dette er svært praktisk når du skal kjøpe 
inn materiell!

DISSE APPENE OMFATTER:
mySewMonitor™-appen for maskinvarsler og funksjoner for 
motivplassering, QuickDesign™-appen for å lage brodermotiver på 
smarttelefonen eller nettbrettet, og JoyOS ADVISOR™-appen for å 
«ha maskinen med deg».

DEN SMARTESTE MÅTEN Å SY PÅ
Åpne et helt univers av muligheter for søm og broderier ved hjelp av mySewnet™-økosystemet, hvor du kan 
dra nytte av gratis skybasert lagring og overføring av motiver, apper, tjenesten Project Creator og nye ideer 
tilgjengelige som nyheter direkte på skjermen fra mySewnet™-bloggen.^ Det beste og eneste økosystemet i 
symaskinbransjen med ordentlige WiFi-tilkoblingsmuligheter som gjør at maskinen kan laste ned oppdateringer 
og overføre motiver hvor som helst, uten ekstra kostnad.**

 
Bla gjennom og søk etter akkurat det brodermotivet du ønsker mens du sitter foran skjermen på  
DESIGNER EPIC™ 2-maskinen, ved hjelp av bransjens første mySewnet™-bibliotek.** Start opp abonnementet og 
gled deg over tusenvis av verifiserte motiver av høy kvalitet som du kan tilpasse og brodere.

*Krever et månedsabonnement for streaming av motiver.
^Bare i land som støtter mySewnet™ Blog

KOMPETENT FØLGESVENN 
Sy- og brodermaskinen DESIGNER EPIC™ 2 kan bli din 
smarteste og mest kompetente følgesvenn, ved hjelp av den 
bransjeledende JoyOS ADVISOR™-funksjonen som gir deg flere 
skjermbaserte veiledninger enn noen annen maskin på markedet.**

INTERAKTIVE TRINNVISE VEILEDNINGER 
Lær hvordan du syr ulike teknikker som glidelåser, krager, falder 
osv. Et komplett bibliotek med veiledninger for søm, broderier  
og quilting er innebygd i maskinen.

 
SYINSTRUKSJONER 
Sy- og broderprosjekter med alle nødvendige instruksjoner, 
sømmer og brodermotiver innebygd.

 
TRINNVIS ARBEIDSBOK 
Lær å bruke de enestående funksjonene på maskinen, som  
Design Positioning og Design Shaping med mer.

ENKEL TILGANG TIL BRUKSANVISNINGEN 
Få tilgang til den komplette bruksanvisningen direkte på  
maskinen ved hjelp av ikonet for enkel tilgang. Bruk 
søkefunksjonen til enkelt å finne emnene du vil lære mer om.

STABILISERINGSVEILEDNING 
God å ha når du skal velge riktig stabilisering til syprosjektet. 

 
HURTIGSTARTVEILEDNING 
Lær hvordan du konfigurerer maskinen for grunnleggende søm  
og broderier for å komme raskere i gang med syingen.

TILBEHØRSVEILEDNING 
Komplett konfigurering og instruksjoner for noe av vårt mer 
avanserte tilbehør.

VELKOMMEN TIL VÅR VERDEN AV SØM!



3” (77mm)
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   PROBLEMFRI ITRÆING
Med den helautomatiske nålitræeren kan du bare 
trykke på en knapp, så træs nålen og maskinen er 
klar til å sy.

 FREMTIDEN ER LYS 
Belysningen i arbeidsområdet på 
DESIGNER EPIC™ 2-maskinen er 
utviklet av fagfolk på optronikk-feltet.  
Ved hjelp av revolusjonerende LED-
teknologi og lysstyringsoptikk, kan du se 
sømmene i sanne farger og praktisk talt 
uten skygger. Belysningen er den beste 
på markedet, og den bidrar til å redusere 
belastningen på øynene dine.**

    UTROLIG TIDSBESPARENDE 
Sy og broder over lengre tid uten avbrudd, ved 
hjelp av en større spole. I tillegg kan du bruke 
den separate motoren for spoling til å spole en 
spole samtidig som du arbeider med andre ting, 
og på den måten spare enda mer tid.**

  IKKE LA NOE STOPPE DEG
Førsteklasses ytelse med elektronisk 
nåltrykk og de fremste transportører 
i bransjen.** Perfekt når du skal sy på 
tykke stoffer eller gjennom flere lag.**

  TILPASS EN HVILKEN SOM HELST 
   IDÉ UTEN PROBLEMER
På den store 10,1” nettbrettlignende skjermen 
med berøringsfunksjon, kan du enkelt navigere 
på skjermen ved å bruke berøringsbevegelser 
som sveip, klyp og spre – akkurat som på 
smarttelefonen eller nettbrettet.**

   ERGONOMISK UTFORMING
Du var inspirasjonen for designet på denne 
komfortable, intuitive maskinen. Alle detaljer, fra 
det gummibelagte håndhjulet og bærehåndtaket til 
plasseringen av hver enkelt knapp, har blitt nøye 
utformet med syingen din i tankene.

  DYNAMISKE BRODERIER
Broder store prosjekter med Imperial 
360 x 260 mm-rammen, eller la 
kreativiteten din vokse seg enda større 
og broder med markedets største 
broderområde ved hjelp av 360 x 350 
mm DESIGNER™ Majestic Hoop 
(valgfritt tilbehør).**

    BEDRE PLASS
Dra nytte av mer enn 12” (310 mm) til 
høyre for nålen, og markedets høyeste 
arbeidsområde på over 5,5” (140 mm) gir god 
plass til store og tykke prosjekter. Hendene 
dine vil fryde seg over markedets største 
høyde under syhodet, 5,5” (140 mm), slik 
at du får mer plass og bedre oversikt rundt 
nålen.**

    ENESTÅENDE DETALJER
Innebygde teleskoptrådførerne kan du bruke 
større trådsneller uten å måtte skaffe deg ekstra 
tilbehør.

  JEVN OG PERFEKT TRANSPORTERING 
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-funksjonen 
registrerer og justerer automatisk etter alle stofftykkelser. 
Du kobler bare inn IDF-teknologien (Integrated Dual 
Feed), så transporteres stofflagene og vatteringen jevnt, 
både fra over- og undersiden. 
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LA MASKINEN DIN VISE VEI
Den justerbare syveiledningen med laser vil raskt bli en favoritt-funksjon 
på sy- og brodermaskinen DESIGNER EPIC™ 2! Med et tastetrykk vises 
den justerbare syveiledningen med laser på stoffet, for å hjelpe deg med å 
innrette linjer med pyntesømmer, lage quiltesømmer med jevne mellomrom 
med mer – langs rette eller buede kanter. 

Den justerbare syveiledningen med laser bidrar til å vise vei i det neste 
prosjektet ditt, når du bruker de eksklusive piktogram-sømmene med 
laser. De 27 piktogram-sømmene med laser kan brukes til å lage en rekke 
ulike kombinasjoner og unike medaljongmotiver.

PATENTERTE OG EKSKLUSIVE 
SYTEKNIKKER
Tilpass et hvilket som helst prosjekt med eksklusive 
patenterte syteknikker som tilfører syprosjektet enkle og 
uimotståelige flerdimensjonale elementer: sømmer til løse 
applikasjoner, paljettsømmer, applikasjonssømmer, sømmer 
med garn, temasømmer og piktogramsømmer med laser.

BREDE PYNTESØMMER
Lag en effekt med pyntesømmer i 9 mm standardbredde 
og sideveissømmer (opptil 54 mm) for et hvilket som helst 
spesialprosjekt. 

UNIKE BRODERIER
Lag tredimensjonale båndbroderier ved hjelp av det 
innovative  tilbehøret for båndbroderier (valgfritt tilbehør)  
Sy- og brodermaskinen DESIGNEREN EPIC™ 2 er 
bransjens første brodermaskin til hjemmebruk med en 
funksjon for innsetting av bånd i broderier! ** 

Med det motoriserte tilbehøret for båndbroderier (valgfritt 
tilbehør), vil sy- og brodermaskinen DESIGNER EPIC™ 2 
føre og brodere fast bånd i alle retninger.

TA SYINGEN TIL ET NYTT NIVÅ
Styr flere funksjoner på maskinen, som trådkniv eller bakoversøm, uten å 
ta hendene bort fra syprosjektet, ved hjelp av funksjonen flerfunksjons-
fotregulator på DESIGNER EPIC™ 2-maskinen. Dette nyskapende 
tilbehøret kobles til maskinen via en ekstra lang USB-kabel på 2,5 meter som 
passer for ulike syposisjoner. Programmer de tre bryterne til å utføre én av 
fem funksjoner, etter eget ønske, på DESIGNER EPIC™ 2-skjermen.

IDF-teknologien (integrert dobbel-transportør) vil utvikle syingen din 
videre uten at du behøver en separat trykkfot for dobbel mating. 
Det alle syentusiaster drømmer om!

JEVN OG PERFEKTT TRANSPORTERING
Du kobler bare inn IDF-teknologien (Integrated Dual Feed), så 
transporteres stofflagene og vatteringen jevnt, både fra over- og undersiden. 
Perfekt til quilting, elastiske stoffer, og alle stoffer som krever nøyaktig 
mønstermatching. Sensoren på DESIGNER EPIC™ 2-maskinen varsler deg 
når det er best å koble inn eller ut IDF-teknologien, basert på stofftype og 
valgt søm.

MADE FOR SEWERS, BY SEWERS™
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BEYOND EPIC™

Med sy- og brodermaskinen HUSQVARNA® VIKING® 
DESIGNER EPIC™ 2 vil du nå lenger enn du trodde var 
mulig med bransjens smarteste teknologi for symaskiner til 
hjemmebruk.** Velkommen til vår verden av søm!

Opplev sy- og brodermaskinen DESIGNER | EPIC™ 2 hos din 
nærmeste HUSQVARNA® VIKING®-forhandler.

**Sammenlignet med Brother Luminaire XP1, Bernina 880 Plus og Janome Memory Craft 15000.
^^Med DESIGNER™ Majestic Hoop (ekstrautstyr)

VIKING, DESIGNER, EPIC, MYSEWNET, QUICKDESIGN, MYSEWMONITOR, JOYOS ADVISOR, DELUXE, MADE FOR SEWERS BY SEWERS og EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM er varemerker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA 

og H-en med krone er varemerker tilhørende Husqvarna AB og brukes i henhold til lisensen. © 2019 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Med enerett.

Utformet og konstruert i Sverige

• mySewnet™-aktivert – med Cloud, Library, blogg, apper og mye mer!
• Maskinvarsler og motivplassering ved hjelp av mySewMonitor™-appen
• Integrert dobbel transportør-teknologi
• Ved hjelp av JoyOS ADVISOR™-funksjonen får du tilgang til interaktiv 

opplæring, bruksanvisning og syinstruksjoner med mer
• Justerbar syveiledning med laser
• Stort arbeidsområde – mer enn 12 tommer (310 mm) til høyre for nålen
• Største høyde under syhodet, 3 tommer (77 mm)
• Større spole
• Brede og dekorative 9 mm-sømmer
• Fotregulator med flere funksjoner
• Ergonomisk utforming
• Maksimal maskinstabilitet
• Helautomatisk nålitræer
• EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknologi
• Design Positioning
• Design Shaping
• Lag applikasjon
• Broder knapphull og pyntesømmer i rammen
• Tilpassing av brodermønstre på skjermen
• Tilleggsprogramvare som kan lastes ned til maskinen
• Smart Save
• Automatisk kutt hoppesting
• To tråklealternativer for brodering
• Broderhastighet opptil 1000 sting per minutt

• Kontroller innstillingene i Velkommen til utsying av broderi
• Over 840 sømmer som er opptil 54 mm brede
• Eksklusive, patenterte syteknikker
• 6 syalfabeter
• Tre innstillinger for frihåndssøm
• Sømplassering
• 37 nålstillinger
• Sømbalanse for flerveis sømmer
• Perfekt balanserte knapphull
• Stingplate for rettsøm og sensor
• Tilpasset tilbehørsskuff  med skreddersydde rom (trykkføtter i 

alfabetisk rekkefølge, stingplate for rettsøm og knapphullsmåler)
• To USB-porter
• Leser flere motivformater
• Sy med broderenheten koblet til
• Tre broderrammer medfølger
• Enkel tilgang til syfunksjoner
• Over- og undertrådsensorer
• Knutefri rotasjonskrok
• Automatisk trykkfotløfter
• Sy spiss plattsøm på pyntesømmer
• Frihåndssying med pyntesømmer
• Fire rammeplasseringer
• Veske til broderenhet og mykt deksel til maskinen medfølger

• Avansert mySewnet™ Library
• Beste maskintilkoblingsfunksjoner med mySewnet™  Cloud
• Eksklusiv mySewnet™-blogg
• Automatisk trådløs maskinoppdatering
• Flest innebygde veiledninger på skjermen – JoyOS ADVISOR™

• Stabiliserings- og tilbehørsveiledning på skjermen
• Bransjens første tilbehørsfunksjon for båndbroderier
• Flest segmenter for stoffmating i front
• Kraftigste nåltrykk
• 10,1 tommers kapasitiv berøringsskjerm i nettbrettstørrelse
• Største høyde over arbeidsområdet, over 5,5 tommer (140 mm)
• Den klareste og mest jevnt fordelte belysningen
• De mest avanserte syteknikkene

NYSKAPENDE OG KRAFTIGE FUNKSJONER, INKLUDERT:

DE BESTE FUNKSJONENE PÅ MARKEDET**, INKLUDERT:
• Gummibelagt håndhjul
• Trådfordelingssystem – deLuxe™ Stitch System
• Det største broderområdet, opptil 360 x 350 mm^^

• Flest innebygde spesialteknikker for brodering
• Flest innstillinger for frihåndssøm
• Unikt, innebygd teleskoptrådstativ
• Den letteste maskinen i sin klasse
• Den største stingplaten med graderinger  

--– opptil 2 ½” (65 mm) på begge sider
• Spole gjennom nålen
• Lengste tomme/cm-linjal som er trykt på maskinen
• Frihåndssying med pyntesømmer


