TOPPFUNKSJONER
mySewnet™ AKTIVERT

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 tilg jengelige som nyheter direkte på skjermen fra mySewnet™bloggen.

mySewnet LIBRARY
™

Den første maskinen hvor du får tilgang til et komplett bibliotek som
vokser hele tiden, og kan 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.

JoyOS ADVISOR™ FUNKSJONEN

Sy- og brodermaskinen DESIGNER EPIC™ 2 kan bli din smarteste
og mest kompetente følgesvenn, ved hjelp av den bransjeledende JoyOS
ADVISOR™-funksjonen.**

INTERAKTIVE VEILEDNINGER

Lær hvordan du syr ulike teknikker som glidelåser, krager, falder
osv.

SYINSTRUKSJONER

Sy- og broderprosjekter med alle nødvendige instruksjoner
innebygd.

TRINNVIS ARBEIDSBOK

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

mySewnet BLOGG

ENKEL TILGANG TIL BRUKSANVISNINGEN
Få tilgang til den komplette bruksanvisningen direkte

NETT-TJENESTEN PROJECT CREATOR

STABILISERINGSVEILEDNING

™

*

Få eksklusivt innhold som er skreddersydd for maskinen
direkte på maskinskjermen.
Lag og del sy- og broderprosjektene du liker best, med venner
og andre syentusiaster.

HUSQVARNA VIKING APPS
®

®

mySewMonitor™-appen for maskinvarsler og funksjoner for
motivplassering, QuickDesign™-appen for å lage brodermotiver
på smarttelefonen eller nettbrettet, og JoyOS ADVISOR™appen for å ta maskinen med deg.

på maskinen ved hjelp av ikonet for enkel tilgang. Bruk
søkefunksjonen til enkelt å finne emnene du vil lære mer om.
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 noe av vårt mer
avanserte tilbehør.

*mySewnet™ Blogg er for tiden tilgjengelig på engelsk og nederlandsk.

INTEGRERT DOBBEL TRANSPORTØR-TEKNOLOGI

Transporterer stoffet fra oversiden for å gjøre det enklere å sy gjennom flere lag med stoff eller på spesialstoffer, slik at du ikke behøver
en separat trykkfot for dobbel transportering.

FUNKSJONER & FORDELER

Sewing & Embroidery Machine

SY
JUSTERBAR SYVEILEDNING MED LASER

Projiser en laserveiledningslinje direkte på stoffet for enkel justering av sømmer. Flytt den projiserte laserveiledningen mot venstre
eller høyre for enkel justering av rader med pyntesømmer, lag
jevne mellomrom mellom quiltesømmer med mer.

SØMPAKKE
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.
BREDERE PYNTESØMMER PÅ 9 MM – Lag en effekt med
pyntesømmer i 9 mm standardbredde og sideveissømmer (opptil
54 mm) for et hvilket som helst spesialprosjekt.

TRE INNSTILLINGER FOR FRIHÅNDSSØM
•
•
•
•

Velg den som passer best for deg
Frihånd-fjæring
Frihånd-flytende
Trykkfot med frihåndslinjal

SØMPLASSERING

Det er mulig å flytte hele sømmen for alle sømmer som er mindre enn 9 mm brede.

37 NÅLSTILLINGER

Sy en rettsøm i 37 ulike nålstillinger for å oppnå en ideell plassering når du syr rettsømmer, kantsømmer, syr ned falder, syr oppå
sømmer eller quilter.

SØMBALANSE
ET OMFATTENDE UTVALG INNEBYGDE SØMMER Stiller automatisk inn den ideelle sømbalansen når du syr forover
•
•
•
•

Uendelig mange muligheter til å være kreativ.
Over 840 sømmer, opptil 54 mm brede.
Eksklusive patenterte syteknikker.
6 syalfabeter med både store og små bokstaver, for enkel
programmering

FUNKSJONER & FORDELER

deLuxe™ STITCH SYSTEM

og bakover, slik at pyntesømmene dine ser like fantastiske ut hver
eneste gang.

PERFEKT BALANSERTE KNAPPHULL

TEttrinns-knapphullsfoten syr ettrinns knapphull automatisk,
like fine hver gang.
• Syr begge sidene av knapphullet i samme retning for å lage
jevne knapphull.
• 16 knapphullsstiler og 3 snorhull som er utformet for ulike
bruksområder.

Du bruker mindre tid og krefter på maskinjusteringer, og oppnår
resultater av høy kvalitet, uansett hvilken type stoff eller tråd du
bruker. Perfekt til metall- eller andre spesialtråder. Lekre 		
STINGPLATE FOR RETTSØM OG SENSOR
sømresultater på begge sider av stoffet.
• Disse er til svært god hjelp ved sying av rettsøm med alle typer
• Trådfordeling – Mater optimal mengde tråd til enhver søm når
spesialtilbehør og til broderier.
du syr eller broderer, uansett hvilken trådtype eller stofftykkelse
• • Fest stingplaten for rettsøm, så varsler maskinens sensor deg hvis
du bruker.
du velger en annen søm enn rettsøm.
• Trådfordeling eller trådspenning – Velg mellom trådfordeling
og trådspenning når du bruker spesialteknikker/-tilbehør.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM TREKK
™

Registrerer og justerer etter alle stofftykkelser automatisk og kontinuerlig mens du syr, slik at stoffmatingen blir jevn og perfekt.
TRYKKFOTLØFT
• Trykkfoten senkes og heves automatisk for hver syteknikk.
• Fire stillinger: ned, dreie, opp og ekstra løft.
• Senker automatisk transportørene ved ekstra løft, for å lage
størst mulig plass slik at du lett kan skyve tykke stoffer og
quilteprosjekter under foten.
TRYKKFOT LETTE-FUNKSJON
• Automatisk flyt-posisjon med nålen i stoffet, for umiddelbar
endring av syretning, enkel applikasjon og quilting.
• Du har hendene fri til å styre stoffet.
TRYKKFOTPRESS
• Trykkfoten registrerer kontinuerlig tykkelsen på stoffet og
justerer automatisk trykkfotpresset, for jevn mating av alle
typer stoffer.

SYFUNKSJONER

• Du har alle nødvendige funksjoner til din disposisjon – bare
trykk på en tast eller programmer dem etter behov.
• Nålstopp oppe/nede
• Start/stopp
• Stopp
• Fix
• Automatisk trådkniv
• Designomstart
• Hastighet

SY SPISS PLATTSØM PÅ PYNTESØMMER

Sy spiss plattsøm i begynnelsen og/eller slutten av utvalgte
pyntesømmer. Endre vinkelen på den spisse plattsømmen og
få ubegrensede muligheter.

FRIHÅNDSSYING MED PYNTESØMMER

Bruk en hvilken som helst endimensjonale pyntesøm som er
opptil 9 mm bred, i frihåndsmodus.

FUNKSJON FOR INNSETTING AV BÅND I
BRODERIER

En virkelig nyskapning på brodermaskiner til hjemmebruk.
Med tilbehøret for båndbroderier (ekstrautstyr), vil
DESIGNER EPIC™ 2 føre og sy fast bånd i brodermodus.
Det er aldri vært enklere å legge inn bånd i brodermotivene!
*Valgfritt tilbehør.

DESIGN POSITIONING

Plasser broderiene dine og få dem til å stemme overens, nøyaktig sting
for sting, ved hjelp av denne overlegne plasseringsfunksjonen. Bruk
Design Positioning-funksjonen i mySewMonitor-appen for å se hvor
du vil plassere motivet på syprosjektet. Fremgangsmåten for Design
Positioning er enda enklere enn før.

FLEST INNEBYGDE SPESIALTEKNIKKER FOR
BRODERING
Over 750 innebygde brodermønstre, hvor det benyttes 31
spesialteknikker, deriblant:
• Båndbroderier
• Thread Velvet
• Hullsømnåler
• Lappeteknikk i rammen
• Frittstående blonder
• og mye mer

DESIGN SHAPING
Lag et ubegrenset antall nye broderier ved hjelp av en hvilken
som helst søm og/eller et hvilket som helst broderi. Velg
form og juster de valgte motivene eller sømmene etter linjen i
formen.

LAG APPLIKASJON

TILPASSE BRODERMØNSTRE
Endre broderiene dine direkte på skjermen.
• Legg til flere motiver
• Roter, speilvend bilde, skaler, flytt
• Rediger farger
• Grupper og fjern gruppering for motiver
• Angre/gjenta
• Endre broderrekkefølge for motiv
• Fargeblokksortering
• Slå sammen fargeblokker
• Ensfarget

TRÅKLEALTERNATIVER

Bruk tråklesømmer til å feste stoffet uten å sette det i en
ramme. Velg mellom å tråkle rundt motivet eller å tråkle rundt
rammeområdet.

HØY BRODERHASTIGHET
Sy opptil 1000 sting i minuttet.

VELKOMMEN TIL UTSYING AV BRODERI

Kontroller og juster innstillingene for broderi før du går til
utsying av broderi.

TRE BRODERRAMMER MEDFØLGER

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

BRODERI OMRÅDET

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). **

Lag applikasjoner direkte på skjermen på maskinen – du behøver ikke ekstra programvare.
• Velg blant innebygde former som for eksempel hjerte,
blomst, bokstaver med mer.
• Bruk de ulike sømalternativene til å sy ferdig applikasjonen.

RAMMEPLASSERING

BRODER KNAPPHULL OG PYNTESØMMER
I RAMMEN

Last ned programvaren uten ekstra kostnad fra www.husqvarnaviking.com for å forenkle bruken av brodermaskinen. Du får
følgende tilleggsfunksjoner:
• KOMMUNIKASJONSMODULEN mySewnet™
CLOUD – gjør det mulig for deg å koble maskinen til
datamaskinen din.

Ta kreativiteten din til nye høyder og lag alle motivene du måtte ønske
ved å kombinere hvilke som helst av de innebygde sømmene. Du kan
også sy spiss plattsøm i rammen for å lage skråhjørner og lekre
vinkeleffekter ved hjelp av utvalgte pyntesømmer.

Flytt rammen til fire konstante posisjoner: Gjeldende sting,
parker, senter og trim.

TILLEGGSPROGRAMVARE SOM KAN LASTES
NED TIL MASKINEN

AUTOMATISK KUTT HOPPESTING

• PLUGIN-MODULEN WINDOWS EXPLORER – Vis
motiver som miniatyrbilder, les ulike broderfilformater,
legg til kuttekommandoer og skriv ut kataloger med mer.

• Hoppesting kuttes automatisk og trådendene trekkes ut på
baksiden av stoffet.

• QUICKFONT – Lag en rekke broderiskrifttyper av en
hvilken som helst TrueType™-skrift på datamaskinen, og
legg dem til på maskinen.

• Ikke bruk tid på klipping når du lager vakre broderier.

• Den automatiske trådkniven kutter kun overtråden ved hver
fargeendring.

FUNKSJONER & FORDELER

BRODERI

MASKIN
SYYTELSE

TILBEHØRSSKUFF MED SKREDDERSYDDE ROM

STOFFMATING – Ekstra transportører foran og et bredere
transportørsystem sørger for enestående stoffmating.
NÅLTRYKK – Elektronisk nåltrykk gir overlegne resultater når
du syr på tykke stoffer eller gjennom flere lag.

• Oppbevar trykkføttene i alfabetisk rekkefølge
• Stingplaten for rettsøm klikker på plass
• Spor for ettrinns-knapphullsfot

TO USB-PORTER

MASKINFUNKSJONER

To USB-porter gir jevn overføring av motiver og oppdateringer, og
gjør det mulig å bruke fotregulatoren med flere funksjoner (valgfritt
tilbehør).

STOR SKJERM – å den 10,1" store kapasitive, nettbrettlignende
skjermen med berøringsfunksjon kan du enkelt navigere på
skjermen ved å bruke berøringsbevegelser som sveip, klyp og spre.
STORT ARBEIDSOMRÅDE – 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.**
MULIGHET FOR STORE TRÅDSNELLER – Med det
innebygde teleskoptrådstativet kan du bruke større trådsneller uten
å måtte skaffe deg ekstra tilbehør.
STOR SPOLE – Sy og broder over lengre tid uten avbrudd.

For å gjøre det enklere for deg leser DESIGNER EPIC™ 2-maskinen også de mest populære motivformatene.

LINJAL MED TOMME-/CM-MÅL PÅ BUNNPLATE
Praktisk oppmåling på sy- og brodermaskinen DESIGNER EPIC™
2.
• Linjal på opptil 19” (48,5 cm)
• Linjal til knapper

FOTREGULATOR MED FLERE FUNKSJONER

UTFORMET OG KONSTRUERT I SVERIGE

BRUKEROPPLEVELSE

SY UTEN Å FJERNE BRODERENHETEN

Styr flere av funksjonene på maskinen, som trådkniv eller bakoversøm, uten å ta hendene bort fra syprosjektet. (valgfritt tilbehør).
• ARBEIDSLYS – Belysningen i arbeidsområdet på DESIGNER
EPIC™ 2-maskinen er utviklet av fagfolk på optronikk-feltet ved
hjelp av revolusjonerende LED-teknologi og lysstyringsoptikk,
som gjør at du kan se sømmene i sanne farger og praktisk talt
uten skygger.
• ERGONOMISK UTFORMING – Sy med en intuitiv,
komfortabelt utformet maskin.
• SSTABILITET – Maskinen er stillegående og stabil og syr eller
broderer med lite vibrasjon.

FUNKSJONER & FORDELER

LESER FLERE MOTIVFORMATER

HELAUTOMATISK NÅLITRÆER

Du kan bare trykke på en knapp, så træs nålen og maskinen er klar
til å sy – problemfri itræing hver eneste gang.

TILPASSET SKJERMOPPLEVELSE

Brukergrensesnittet har fått ny utforming, og er nå en moderne og
brukervennlig opplevelse, som kan tilpasses ved å bytte ut fargene
slik at de passer din stil.

HUSQVARNA® VIKING® har utviklet symaskiner av førsteklasses kvalitet med banebrytende teknologi i over 145 år.
Du kan enkelt gå fra brodermodus til symodus uten å måtte fjerne
broderenheten.

OVER- OG UNDERTRÅDSENSORER

Varsler deg når det er lite over- eller undertråd igjen eller hvis
tråden ryker.

KNUTEFRI ROTASJONSKROK

Ingen tråder blir sittende fast i spoleområdet.

AUTOMATISK TRYKKFOTLØFTER

Løfter trykkfoten øyeblikkelig når nålen skal stoppe nede og/eller
ved slutten av en søm etter at tråden er kuttet.

DEKSEL TIL BRODERENHETEN MEDFØLGER
Beskytt og transporter broderenheten med stil.

SMART SAVE

Ved strømbrudd eller hvis du må stoppe å brodere/sy, lagres alle
justeringene automatisk. Du kan også velge å bruke Smart Save
manuelt når som helst.

LAV VEKT, STØPT I ALUMINIUM I ETT 		
STYKKE
Den letteste maskinen i sin klasse, men med det største 		
arbeidsområdet.**

SPOLE GJENNOM NÅLEN

• For tidsbesparende og praktisk spoling
• Med den separate motoren for spoling kan du spole en spole
samtidig som du arbeider med andre ting, og på den måten
spare enda mer 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

