TOPFUNCTIES
GESCHIKT VOOR mySewnet™

Open een heel universum aan naai- en borduurmogelijkheden
met het mySewnet™-ecosysteem dat gratis opslag en overdracht
van borduurmotieven in de cloud biedt, apps, de Project Creator
service en nieuwe ideeën die beschikbaar zijn in een live feed
direct op het scherm van de mySewnet™-blog.

mySewnet™ LIBRARY1

De eerste machine die toegang geeft tot een volledige en steeds groeiende
verzameling hoogwaardige borduurmotieven, direct op uw scherm**.

mySewnet™ CLOUD

Maak een gratis mySewnet™ cloud-account aan om gratis apps
te gebruiken, borduurmotieven te verzenden en meer.

TOEGANG MET WIFI

Maak verbinding met mySewnet™-apps, werk uw machine bij, draag
draadloos borduurmotieven over tussen apparaten en meer.

mySewnet™ BLOG2

Krijg exclusieve content die speciaal is gemaakt voor uw
machine, direct op uw machinescherm.

PROJECT CREATOR WEBSERVICE

Creëer en deel uw favoriete naai- en borduurprojecten met
vriendinnen en andere naailiefhebsters.

HUSQVARNA® VIKING® APPS
mySewMonitor™ app; voor machinemeldingen en plaatsing van borduurduurmotieven, QuickDesign™app; voor het creëren van borduurmotieven
van foto's die met uw smartphone of tablet zijn gemaakt en de JoyOS
ADVISOR™ app; voor inspiratie/informatie om snel aan de slag te gaan.

JoyOS ADVISOR™ FUNCTIE

De DESIGNER EPIC™ 2 naai- en borduurmachine zou weleens
uw intelligentste en meest getalenteerde metgezel kunnen zijn door
de toonaangevende JoyOS ADVISOR™-functie.**

INTERACTIEVE TUTORIALS

Leer hoe u verschillende technieken moet naaien, zoals ritsen,
kragen, zomen, enz.

NAAI-INSTRUCTIES

Naai- en borduurprojecten met alle instructies ingebouwd in de
machine.

STAP-VOOR-STAP WERKBOEK

Leer de geweldige functies van de machine gebruiken, zoals
Borduurmotief plaatsen, Design Shaping en meer.

GEMAKKELIJK TOEGANKELIJKE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Krijg toegang tot de volledige gebruikershandleiding, direct op het scherm,
met het pictogram voor eenvoudige toegang. Gebruik de zoekfunctie om
zonder moeite de onderwerpen te vinden waar u meer over wilt weten.

HANDLEIDING VERSTEVIGING

Het perfecte hulpmiddel bij het kiezen van de juiste versteviging
voor uw project.

SNELSTARTGIDS

Leer hoe u uw machine moet instellen voor basis naai- en
borduurwerk, om sneller aan de slag te kunnen.

ACCESSOIREGIDS

Volledige set-up en instructies voor een aantal van onze meer
geavanceerde accessoires.

INTEGRATED DUAL FEED TECHNOLOGIE (INGEBOUWD DUBBEL TRANSPORT)

Transporteert de stof ook vanaf de bovenkant voor het perfect naaien van meerdere lagen stof of speciale stoffen. Niets kan meer
verschuiven. Een aparte verwisselbare boventransportvoet is niet meer nodig.
1
2

Voor het streamen van borduurmotieven is een maandelijks abonnement nodig.
De mySewnet™ blog is momenteel beschikbaar in het Engels, Duits, Nederlands en Italiaans.

FUNCTIES & VOORDELEN

Naai- en borduurmachine

NAAIEN
INSTELBARE LASERNAAIGELEIDER

Projecteer een lasergeleidingslijn direct op uw stof om uw steken
eenvoudig uit te lijnen. Verplaats de lijn van de lasernaaigeleider
naar links of rechts om eenvoudig rijen decoratieve steken uit te
lijnen, gelijke ruimten tussen rijen quiltsteken te maken en meer.

STEKENPAKKET
EXCLUSIEVE STEEKTECHNIEKEN – Met de exclusieve,
gepatenteerde steektechnieken kunt u ieder project moeiteloos
verfraaien met prachtige dimensionale elementen: pop-upsteken,
pailletsteken, applicatiesteken, decoratieve garensteken, themasteken en laserpictogramsteken.
BREDERE DECORATIEVE STEKEN- 9 MM – Maak opvallende
versieringen met decoratieve steken met een standaardbreedte van 9 mm
en zijwaartse steken (tot 54 mm) voor ieder speciaal project.

DRIE FREE MOTION-INSTELLINGEN
Kies de instelling die voor u het handigst is.
• Free-Motion verend
• Free-Motion zwevend
• Free-Motion rulervoet

STEEKPOSITIE

U kunt de complete steekpositie veranderen voor alle steken met
een steekbreedte van minder dan 9 mm.

37 NAALDPOSITIES

Naai een rechte steek in 37 verschillende naaldposities; ideaal
voor doorstikken, met uiterste precisie langs randen naaien,
naden afwerken, doorpitten in de naad of quilten.

STEEKBALANS
UITGEBREIDE SELECTIE INGEBOUWDE STEKEN Stelt automatisch de ideale transportbalans in bij vooruit en

Eindeloze mogelijkheden om creatief te zijn.
• Meer dan 840 steken, tot 54 mm breed.
• Exclusieve gepatenteerde steektechnieken.
• 6 naailettertypes, met kleine letters en hoofdletters, voor
eenvoudig programmeren
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deLuxe™ STITCH SYSTEM

Minder tijd en moeite kwijt aan machine-instellingen en resultaten van hoge
kwaliteit ongeacht stof en type garen. Perfect voor metallic of andere speciale
garens. Prachtige steken als resultaat op beide zijden van de stof.
DRAADHOEVEELHEID – Voert de optimale hoeveelheid
garen door voor iedere steek, ongeacht het garen of de stofdikte
waarmee u naait of borduurt.
DRAADHOEVEELHEID OF DRAADSPANNING – Kies
tussen draadhoeveelheid of draadspanning voor specifieke
technieken/accessoires.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Registreert automatisch en doorlopend de dikte van de stof terwijl u
naait en past zich aan voor een perfect gelijkmatig transport.
SENSORVOETLICHTER
• De naaivoet wordt automatisch omlaag en omhoog gebracht
voor iedere naaitechniek.
• Vier posities: omlaag, draaien, omhoog en extra hoog.
• Verlaagt automatisch de tanden van de transporteur in de extra
hoge stand voor maximale ruimte om dikke stoffen en quilts
gemakkelijk onder de naaivoet te kunnen schuiven.
SENSORVOET DRAAISTAND
• Automatisch zwevende positie met de naald omlaag om eenvoudig te kunnen draaien, appliqueren en quilten.
• U heeft uw handen vrij om de stof te geleiden.
SENSORVOETDRUK
• De naaivoet registreert doorlopend de dikte van de stof en
past automatisch de naaivoetdruk aan voor een gelijkmatig
stoftransport van alle soorten stoffen.

achteruit naaien, zodat uw decoratieve steken er steeds weer
perfect uitzien.

PERFECT UITGEBALANCEERDE KNOOPSGATEN

De eenstaps-sensorknoopsgatvoet naait iedere keer automatisch
perfecte eenstapsknoopsgaten.
• Naait beide zijden van het knoopsgat in dezelfde richting voor
gelijkmatig uitgebalanceerde knoopsgaten.
• 16 knoopsgatstijlen en 3 oogjes die zijn ontworpen voor
verschillende naaitoepassingen.

RECHTSTIKSTEEKPLAAT EN SENSOR

De perfecte hulp bij het naaien van rechte steken met speciale accessoires
en voor borduren.
• Bevestig de rechtstiksteekplaat en de machinesensor waarschuwt u
als u een steek kiest die geen rechte steek is.

NAAIFUNCTIES

Al uw onmisbare functies kunnen met de druk op een toets
worden uitgevoerd. U kunt ze ook programmeren naar wens.
• Naald omhoog/omlaag
• Start/Stop
• Stop
• Fix
• Automatische draadafsnijder
• Patroon opnieuw starten
• Snelheid

TAPERING VAN ALLE DECORATIEVE STEKEN

Taper aan het begin en/of het einde van bepaalde decoratieve
steken. Verander de taperinghoek voor ongelimiteerde creatieve
mogelijkheden.

FREE-MOTION NAAIEN MET DECORATIEVE
STEKEN
In de Free-Motion modus kunt u alle niet-dimensionale
decoratieve steken tot 9 mm breed gebruiken.

LINTBORDUURAPPARAAT MOGELIJK

Een echte innovatie voor huishoudelijke borduurmachines.
Met het optionele lintborduurapparaat geleidt uw
DESIGNER EPIC™ 2 linten in de borduurmodus en naait ze
vast. Het toevoegen van lint aan uw borduurmotieven is nog
nooit zo eenvoudig geweest!

BORDUURMOTIEF PLAATSEN
Plaats uw borduurmotieven en laat ze op elkaar aansluiten met
deze fantastische plaatsingsfunctie voor steekpuntnauwkeurigheid. Gebruik de functie Design Placement in de
mySewMonitor™ app om te zien waar u het borduurmotief op
uw project wilt plaatsen, waardoor het plaatsen van de borduurmotieven nog eenvoudiger wordt.

ONGELOOFLIJK VEEL INGEBOUWDE
SPECIALE BORDUURTECHNIEKEN
Meer dan 750 ingebouwde borduurmotieven waarbij 31
speciale technieken worden gebruikt, zoals:
• Lintborduren
• Thread velvet
• Naalden voor open borduurwerk
• Patchwork in de borduurring
• Vrijstaand kant
• en meer

DESIGN SHAPING
Maak een onbeperkt aantal borduurmotieven met alle gewenste
steken en/of borduurmotieven. Kies uw vorm en pas uw geselecteerde
borduurmotieven of steken aan op deze vormlijn.

APPLICATIE ONTWERPEN				

Maak applicaties direct op het scherm van uw machine, er is geen
extra software nodig.
• Kies uit ingebouwde vormen, zoals: hart, bloem, letters en
meer.
• Voltooi uw applicatie met verschillende stekenopties.

BORDUUR KNOOPSGATEN EN DECORATIEVE
STEKEN IN DE BORDUURRING
Stimuleer uw creativiteit door de ingebouwde steken met
elkaar te combineren tot eindeloos veel ontwerpmogelijkheden.
U kunt ook taperen in de borduurring om verstekhoeken en
prachtige hoekeffecten te creëren met een selectie decoratieve
steken.

AUTOMATISCH SPRONGSTEKEN AFSNIJDEN

U hoeft geen tijd meer te besteden aan het afknippen van
draden terwijl u prachtige borduurmotieven maakt.

• Sprongsteken worden automatisch afgesneden en draaduiteinden worden naar achteren getrokken.
• De automatische draadafsnijder snijdt alleen de bovendraad
af bij iedere kleurwissel.

BORDUURMOTIEVEN AANPASSEN		

Pas uw borduurmotieven direct op het scherm aan.
• Meerdere borduurmotieven toevoegen
• Roteren, afbeelding spiegelen, vergroten/verkleinen,
verplaatsen
• Kleuren bewerken
• Borduurmotieven groeperen/groep opheffen
• Ongedaan maken/opnieuw uitvoeren
• Borduurvolgorde veranderen
• Kleurblokken sorteren
• Kleurblokken samenvoegen
• Monochroom

RIJGOPTIES

Gebruik rijgen om de stof te bevestigen zonder deze in de
borduurring te spannen. Kies tussen rondom borduurmotief
rijgen of rondom borduuringgebied rijgen.

HOGE BORDUURSNELHEID
Naai tot 1000 steken per minuut.

WELKOM BIJ BORDUREN

Controleer de borduurinstellingen en pas ze aan voordat u
Borduren opent.

INCLUSIEF DRIE BORDUURRINGEN

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

BORDUURGEBIED

Laat uw creativiteit nog verder groeien en borduur met het
grootste borduurgebied dat verkrijgbaar is, met behulp van
de optionele 360 x 350mm DESIGNER™ Majestic Hoop.**

BORDUURRINGPOSITIES

Breng de borduurring in vier constante posities: Huidige steek,
Parkeren, Midden en Afsnijden.

DOWNLOAD VAN GRATIS
COMPUTERSOFTWARE

Download de gratis software van www.husqvarnaviking.com
om het gebruik van uw borduurmachine nog verder te verbeteren. Met de volgende extra functies:
• mySewnet™ CLOUD COMMUNICATIEMODULE –
Hiermee kunt u de machine op uw computer aansluiten.
• WINDOWS EXPLORER PLUG-IN – Bekijk borduurmotieven in miniatuurweergave, lees verschillende borduurmotiefbestandsformaten, voeg afsnij-opdrachten toe en nog
veel meer.
• QUICKFONT – Maak borduurlettertypes met ieder
gewenst TrueType™ lettertype dat op uw computer staat en
voeg deze toe.

INCLUSIEF PREMIER+™ 2 ULTRA
BORDUURSOFTWAREPAKKET
Met een code kunt u het PREMIER+™ 2 Ultra borduursoftwarepakket
downloaden voor begrensde, creatieve mogelijkheden.
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BORDUURWERK

MACHINE
NAAIPRESTATIES

ACCESSOIREDOOS MET VERSCHILLENDE
STOFTRANSPORT – De extra transporttanden aan de voorzijde COMPARTIMENTEN

zorgen voor een uitstekend stoftransport en een algeheel breder
transportsysteem.
NAALDKRACHT – Elektronische naaldkracht geeft superieure
resultaten bij het gebruik van zware stoffen of meerdere lagen.

• Berg uw naaivoeten op in alfabetische volgorde
• Rechtstiksteekplaat klikt vast
• Plaats voor sensorknoopsgatvoet

MOGELIJKHEDEN VAN DE MACHINE

Twee USB-poorten zorgen voor een probleemloze overdracht van borduurmotieven, updates en voor gebruik van het optionele multifunctionele voetpedaal.

GROOT SCHERM – Met het capacitieve tablet-achtige
touchscreen van 10,1” kunt u eenvoudig over het scherm navigeren
met aanraakbewegingen, zoals vegen, knijpen en in- en uitzoomen.
GROOT WERKGEBIED – Meer dan 310 mm rechts van de
naald en het hoogste werkgebied uit de branche van meer dan 140
mm, bieden voldoende ruimte voor grote, dikke werkstukken.**
MOGELIJKHEID OM GROTE GARENKLOSSEN
TE GEBRUIKEN – Dankzij de ingebouwde uitschuifbare
garenstandaard kunt u grotere garenklossen gebruiken zonder dat u
extra accessoires hoeft toe te voegen.
GROTE SPOEL – Naai en borduur langer achter elkaar zonder
onderbreking.

MULTIFUNCTIONEEL VOETPEDAAL MOGELIJK

Bedien meerdere functies van uw machine, zoals draad afsnijden of achteruit
naaien, zonder uw handen van uw project af te halen. (optioneel accessoire).

FUNCTIES & VOORDELEN

GEBRUIKERSERVARING

• WERKVERLICHTING – De verlichting van de DESIGNER EPIC™ 2
naai- en borduurmachine is ontwikkeld door verlichtingsexperts die gebruik
hebben gemaakt van revolutionaire ledtechnologie en lichtgeleideroptica.
Hierdoor ziet u de steken in echte kleuren en vrijwel zonder schaduwen.
• ERGONOMISCH ONTWERP – Naai met een comfortabel,
intuïtief machineontwerp.
• STABILITEIT – Naai of borduur met minder trillingen, voor
een stabiele en rustige naaiervaring.

VOLLEDIG AUTOMATISCHE DRAADINSTEKER

TWEE USB-POORTEN

LEEST MEERDERE BORDUURMOTIEFFORMATEN

• Voor uw gemak leest de DESIGNER EPIC™ 2 machine ook de
populairste borduurmotiefformaten.

LINIAAL IN INCH/CM OP DE BASISPLAAT

Handig meten op uw DESIGNER EPIC™ 2 naai- en 		
borduurmachine.
• Liniaal tot 48,5 cm
• Knoopmeter

ONTWORPEN EN ONTWIKKELD IN ZWEDEN

Het merk HUSQVARNA® VIKING® ontwikkelt al meer dan 145
jaar naaimachines van topkwaliteit met geavanceerde technologie.

NAAIEN MET DE BORDUUREENHEID BEVESTIGD

Schakel eenvoudig over van de borduurmodus naar de naaimodus;
u hoeft de borduureenheid niet te verwijderen.

BOVEN- EN ONDERDRAADSENSORS

Waarschuwen u wanneer de onder- of bovendraad bijna op is of gebroken is.

ROTERENDE GRIJPER DIE NIET VASTLOOPT
Er komen geen draden vast te zitten in het spoelgedeelte.

AUTOMATISCHE PERSVOETLICHTER

Brengt de naaivoet onmiddellijk omhoog wanneer de naald is
ingesteld om omlaag en/of aan het einde van een naad te stoppen na
het afsnijden van de draden.

Met één druk op een toets wordt uw naald ingeregen en bent u klaar MET TAS VOOR DE BORDUUREENHEID
om te naaien, steeds weer moeiteloos de draad in de naald steken.
Bescherm en transporteer uw borduureenheid in stijl.

PERSOONLIJKE ERVARING OP HET SCHERM

De opnieuw ontworpen grafische gebruikersinterface is een eigentijdse, gebruiksvriendelijke ervaring die persoonlijk kan worden
gemaakt door het kleurenthema aan te passen aan uw stijl.

SMART SAVE

Als de stroom uitvalt of als u moet stoppen met borduren/naaien,
worden alle aanpassingen automatisch opgeslagen. U kunt ook op
elk gewenst handmatig Smart Save kiezen.

LICHTGEWICHT ALUMINIUM FRAME 		
UIT ÉÉN STUK

De lichtste machine in zijn klasse, die toch het grootste werkgebied heeft.**

OPSPOELEN

• Voor sneller en handiger opspoelen
• Met de aparte spoelmotor kunt u een spoel opwinden terwijl u
aan andere dingen werkt, zodat u zelfs nog meer tijd bespaart.

VIKING, DESIGNER, EPIC, MYSEWNET, JOYOS ADVISOR, DELUXE, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, THREAD VELVET, MYSEWMONITOR en QUICKDESIGN zijn
handelsmerken van KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA en het gekroonde "H" symbool zijn handelsmerken van Husqvarna AB aen worden onder
licentie gebruikt. © 2019 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Alle rechten voorbehouden.
**In vergelijking met de Brother Luminaire XP1, Bernina 880 Plus, Janome Memory Craft 15000

