Naai- en borduurmachine

FUNCTIES & VOORDELEN
mySewnet CLOUD - WIFI VERBINDING EN APPS
Belangrijkste functies Met
mySewnet™ Cloud krijgt u gemakkelijk toegang tot borduur™

JoyOS ADVISOR™ FUNCTIE

Een uitgebreide SEWING ADVISOR® functie met leerprogramma’s, naaiprojecten, stap-voor-stap instructies en naaitechnieken
op het scherm. Selecteer het stoftype en krijg een brede selectie
beschikbare naaitechnieken, van basistechnieken tot gedetailleerd
naaien. De JoyOS ADVISOR™ functie stelt onmiddellijk de
beste steek, steekbreedte/-lengte, draadspanning/-hoeveelheid
en persvoetdruk in voor de techniek die u heeft gekozen –
helemaal automatisch. U wordt ook geassisteerd door animaties
en illustraties die u direct op het scherm kunt bekijken.
• INTERACTIEVE LEERPROGRAMMA'S – Leer om
verschillende technieken te naaien, zoals ritsen, kragen,
zomen, enz. De DESIGNER BRILLIANCE™ 80 machine
leidt u overal doorheen en stelt alles voor u in.
• NAAI- en BORDUURTECHNIEKEN – Alle exclusieve
HUSQVARNA VIKING® naaitechnieken worden getoond
met stap-voor-stap instructies en duidelijke animaties en/of
illustraties.
• NAAI-INSTRUCTIES – Wilt u een nieuw project starten of
nieuwe techniek leren? De DESIGNER BRILLIANCE™ 80
naai- en borduurmachine heeft ingebouwde instructies voor
nieuwe projecten en technieken en een speciale quiltsectie.
• VERSTEVIGINGSGIDS – De perfecte hulp bij het kiezen
van de juiste versteviging voor uw project.
• SNELLE HULP – Druk op een steek, pictogram of functie
om de naam en de beschrijving ervan te zien.
• DE COMPLETE HANDLEIDING is in uw machine opgeslagen. Alles wat u wilt weten, kunt u zien/opzoeken op het scherm.

*mySewnet™ Blog is beschikbaar in de Engelse, Duitse en Nederlandse taal.

motieven vanaf meerdere apparaten, zoals uw computer, tablet of
DESIGNER BRILLIANCE™ 80 machine. Via WiFi wordt alles
gesynchroniseerd en is alles beschikbaar wanneer u dat nodig heeft.
De gratis mySewMonitor app geeft u in real time updates over de
status van het borduurproces, zelfs als u niet bij uw DESIGNER
BRILLIANCE™ 80 in de buurt bent.
• WIFI VERBINDING – Krijg toegang tot het mySewnet™
universum en laat automatisch machine-updates aan u zenden.
• PERSOONLIJKE CLOUD – Gratis mySewnet™ account met
mogelijkheid om borduurmotieven tussen apparaten te delen.
• MOTIEVEN OVERBRENGEN – Kabelloos vanaf elke locatie
borduurmotieven opslaan/overbrengen naar uw machine.
• mySewnet™ BLOG – Ontvang automatisch tips, hints, projecten
en nieuws, direct op het scherm van uw machine.*
• HUSQVARNA VIKING® APPS – Verschillende gratis
apps zijn beschikbaar voor Android en iOS waaronder:
mySewMonitor™, QuickDesign™, JoyOS ADVISOR™.

deLuxe™ STITCH SYSTEM

Minder tijd en moeite kwijt aan machine-instellingen
en resultaten van hoge kwaliteit ongeacht stof en type garen.
Perfect voor metallic, sliver 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.
• Kies tussen draadhoeveelheid of draadspanning voor
specifieke technieken/accessoires.

GROOT CAPACITIEF
KLEUREN TOUCHSCREEN, 7”

Eenvoudig door verschillende menu's navigeren met
behulp van multi-touch gestures.
• Sleep, zet neer, zoom in en uit, pinch, swipe net zoals op
tablets of smartphones.
• Groot (7”, 154x86 mm) capacitief kleuren touchscreen.
• Hoge resolutie (1024x600).
• Slimme toolbox voor makkelijk bewerken; met één druk
toegang tot de meest gebruikte functies.
• Gebruikersinterface voor een optimale intuïtieve ervaring.
Ontworpen door naaisters voor naaisters.

EXCLUSIEVE STEEKTECHNIEKEN

HUSQVARNA VIKING® steken van wereldklasse voor
meer creatieve mogelijkheden: Pailletsteken, pop-upsteken,
applicatiesteken en themasteken.
• Maak dimensionale steken door stof of pailletten toe
te voegen voor een uniek decoratief effect met structuur,
zowel verticaal als horizontaal. Gepatenteerd.
• Met de themasteken kunt u willekeurig kiezen uit
4 verschillende steken uit dezelfde familie en ze afwisselen
voor een mooie, individuele look.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ TECHNOLOGIE

Registreert automatisch en doorlopend de stofdikte terwijl u
naait en past zich aan voor een perfect gelijkmatig transport.

SENSORVOET OMHOOG
• De naaivoet wordt automatisch omlaag en omhoog gebracht
voor iedere naaitechniek. Vier posities: omlaag, draaien,
omhoog en extra hoog. Transporteur gaat automatisch omlaag
bij de extra hoge stand voor meer ruimte om dikke stoffen en
quilts eenvoudig onder de naaivoet te kunnen schuiven.
SENSORVOET DRAAISTAND
• Automatische 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.

Naaien
ELEKTRONISCHE NAALDKRACHT

Naai zonder oponthoud door dikke stoffen of meerdere
lagen.
• De pulserende kracht geeft fantastische resultaten bij het
naaien door dikke/dichte stoffen of meerdere lagen.
• Maximale naaldkracht 150 Nw.

GROOT NAAIOPPERVLAK

• Naai eenvoudig grote quilts, woondecoratieprojecten en kleding.
• Lange vrije arm voor handig naaien, werkgebied van bijna
250mm.

UITGEBREIDE SELECTIE INGEBOUWDE STEKEN
Eindeloze mogelijkheden om creatief te zijn.
•
•
•
•

Meer dan 550 steken, tot 54mm breed.
19 categorieën om makkelijker te kunnen kiezen.
Exclusieve, gepatenteerde steektechnieken.
5 naailettertypes, met zowel hoofdletters als kleine letters voor
eenvoudig programmeren.

INCL. VERWISSELBARE BOVENTRANSPORT

Het is nog nooit zo makkelijk geweest om uw werkstuk op zijn plaats te
houden, ongeacht het type stof.
• De boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten is gemaakt om
gelijkmatig lagen stof en/of tussenvulling te transporteren.
• Perfect voor quilten en voor het naaien van fluweel, elastische stoffen,
leer en stoffen met patronen die goed op elkaar moeten aansluiten.

NAAIFUNCTIES

Al uw onmisbare functies kunnen met de druk op een toets worden
uitgevoerd.
•
•
•
•
•

Naaldstop omhoog/omlaag
Start/Stop
Stop
Fix
Automatische draadafsnijder

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.
• 11 verschillende knoopsgatstijlen voor verschillende naaitoepassingen.

STEEKPOSITIONERING

Plaats steken exact waar u ze wilt hebben.
• U kunt de complete steekpositie veranderen voor alle steken met een
steekbreedte van minder dan 7 mm.

RECHTSTIKSTEEKPLAAT MET SENSOR

De perfecte hulp bij het naaien van rechte steken met speciale
rechte-steek-accessoires.
• Bevestig de rechtstiksteekplaat en de machinesensor waarschuwt u
wanneer u een steek kiest die geen rechte steek is.
• U hoeft niet langer bang te zijn dat u de naald beschadigt.

TWEE FREE MOTION STANDEN
Kies de instelling die voor u het handigst is.
• Free-motion verend
• Free-motion zwevend

29 NAALDPOSITIES

Naai een rechte steek in 29 verschillende naaldposities voor
perfect doorstikken, langs randen stikken, naden afwerken,
doorpitten in de naad of quilten.

STEKENBALANS

De DESIGNER BRILLIANCE™ 80 stelt automatisch de ideale
transportbelans in bij het vooruit- en achteruitnaaien, zodat uw
decoratieve naaiwerk altijd perfect is.

Borduren
GROOT BORDUURGEBIED

• Met de optionele DESIGNER™ Majestic Hoop kunt u
zeer grote borduurmotieven tot 360x350mm borduren
zonder de stof opnieuw te hoeven inspannen.
• Inclusief drie borduurringen: DESIGNER™ Splendid Square
Hoop 120x120, DESIGNER™ Crown Hoop 260x200,
DESIGNER™ Royal Hoop 360x200.
• Vele optionele borduurringen verkrijgbaar voor speciale
technieken zoals doorlopende borduurmotieven, quilten,
borduurmotieven met structuur en nog veel meer.

GROOT AANTAL INGEBOUWDE BORDUURMOTIEVEN
Eindeloze mogelijkheden om creatief te zijn.
•
•
•

Meer dan 565 borduurmotieven waarbij 30 speciale
technieken worden gebruikt.
In categorieën ingedeeld voor makkelijke selectie.
8 borduurlettertypes, in verschillende groottes, van 10 tot 80mm.

DESIGN POSITIONING

De stof uit de borduurring halen en weer opnieuw inspannen gaat
probleemloos met deze superhandige plaatsingsfunctie.
• Plaats uw motieven exact waar u dat wilt, zonder hulp van templates
• Verbind uw borduurmotieven met de grootste naukeurigheid.

BORDUURMOTIEVEN AANPASSEN

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

HOGE BORDUURSNELHEID

De perfecte tijdbesparing voor ieder borduurmotief.
• Tot 1000 steken per minuut met optimale resultaten.

SMART SAVE

Als de stroom uitvalt of als u moet stoppen met borduren/
naaien, worden alle aanpassingen automatisch opgeslagen.
• De DESIGNER BRILLIANCE™ 80 naai- en borduurmachine
slaat automatisch alle bewerkingen van uw huidige werk op en
onthoudt ze als u wordt onderbroken.
• Kies ervoor om handmatig op te slaan wanneer u wilt.

AUTOMATISCH SPRONGSTEKEN AFSNIJDEN
Afknippen van draden tijdens het borduren hoeft niet meer.

• Sprongsteken worden automatisch afgesneden en draaduiteinden
worden naar achteren getrokken.
• Snijdt alleen de bovendraad af bij iedere kleurwissel.

WELCOME TO EMBROIDERY STITCH OUT
Zo bent u er zeker van dat u alle instellingen heeft die u wenst.

• Controleer de borduurinstellingen en verander de instellingen
desgewenst voordat u naar de borduurmodus gaat.

DESIGN SHAPING

Maak een onbeperkt aantal borduurmotieven met alle
gewenste steken en/of borduurmotieven.
• Kies uit 10 verschillende vormen.
• Pas de tussenruimte, hoek, rotatie en uitlijning aan voor
nog meer creativiteit.
• Combinatie herhalen om meerdere elementen in te voegen.

APPLICATIE ONTWERPEN

Maak applicaties direct op het scherm van uw machine, er is
geen extra software nodig.
• Kies uit 45 verschillende vormen – allemaal ingebouwd,
zoals: hart, bloem, letters en meer.
• Voltooi uw applicatie met een van de zes verschillende stekenopties.

RIJGOPTIES

Gebruik rijgen om de stof te bevestigen zonder deze in de borduurring
te spannen. Perfect voor borduren op kwetsbare of elastische stof.
• Kies tussen rondom borduurmotief of rondom borduuringgebied rijgen.

KNOOPSGATEN EN DECORATIEVE STEKEN
BORDUREN IN DE BORDUURRING

Stimuleer uw creativiteit door de ingebouwde steken met elkaar
te combineren. Eindeloos veel ontwerpmogelijkheden.

• Borduur perfect geplaatste knoopsgaten op uw project.
• Maak nieuwe ontwerpcombinaties met uw decoratieve
steken.

TAPERING IN DE BORDUURRING

Maak automatisch verstekhoeken en prachtige hoekeffecten
met decoratieve steken.
• Kies uit 32 steken en verschillende hoeken.

Machine
WERKRUIMTE MET LED-VERLICHTING

HARDE KUNSTSTOF BESCHERMKAP

• Speciale LED technologie en lichtgeleiders zorgen voor een
perfecte verlichting van het werkvlak.
• Bekijk de stof en steken in ware kleuren.

ONTWORPEN EN ONTWIKKELD IN ZWEDEN

Ontworpen voor een gelijkmatige verlichting van het werkvlak.

MACHINE COMMUNICATIESOFTWARE
DOWNLOAD

Stofvrije opslag voor uw machine.

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

Download de gratis software van www.husqvarnaviking.com voor
een optimaal gebruik van uw DESIGNER BRILLIANCE™ 80
naai- en borduurmachine. Voeg de volgende functies toe:
• mySewnet™ cloud communicatiemodule waarmee u uw machine
via wifi met uw computer kunt verbinden.
• Windows Explorer Plug-in geeft u o.a. de mogelijkheid om motieven
als thumbnail afbeeldingen te bekijken, verschillende borduurbestandsformaten te lezen en afsnijdcommando's toe te voegen.
• Maak borduurlettertypes met behulp van de TrueType
lettertypes op uw computer met het QuickFont
programma en voeg ze aan uw machine toe.

OPSPOELEN DOOR DE NAALD
Voor sneller en handiger opspoelen.
• Aparte spoelmotor

USB POORT

USB poort voor het overbrengen van motieven en updates.
• Voor uw gemak leest de DESIGNER BRILLIANCE™ 80
machine ook de meest populaire borduurbestandsformaten.

INCH/CM LINIAAL OP DE BASISPLAAT

Handig meten op uw DESIGNER BRILLIANCE™ 80 naai- en
borduurmachine zelf.

• Liniaal 17” (43cm)
• Knoopmeter
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