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De vigtigste funktioner
FUNKTIONEN JoyOS ADVISOR™ 
Dette er en udvidet SEWING ADVISOR™-funktion 
med selvstudier, syprojekter, trinvise vejledninger og 
syteknikker på skærmen.
Når du vælger stoftype, får du vist et bredt udvalg af mulige 
syteknikker – fra grundlæggende til detaljeret syning. Funktionen 
JoyOS ADVISOR™ indstiller straks den bedste søm, stingbredde, 
stinglængde, trådspænding og trådudmåling samt det bedste 
trykfodstryk til den valgte teknik. Animationer og illustrationer 
hjælper dig også og giver ekspertråd direkte på skærmen.

• INTERAKTIVE SELVSTUDIER – Lær, hvordan man med 
forskellige teknikker syr lynlåse, kraver, oplægninger osv. 
DESIGNER EPIC™ maskinen vejleder dig hele vejen og 
indstiller alting for dig. 

• SØM- OG BRODERITEKNIKKER – Alle de eksklusive 
HUSQVARNA VIKING®-teknikker vises med trinvise 
vejledninger, herunder animationer og/eller illustrationer.

• SYVEJLEDNINGER – Vil du gerne vide, hvordan man syr 
en pude? Alle de nødvendige syanvisninger er indbygget 
i DESIGNER EPIC™.

• ARBEJDSBOG MED TRINVISE ANVISNINGER – Lær, hvordan 
man bruger de imponerende funktioner på DESIGNER EPIC™ 
sy- og broderimaskinen, såsom placering, Design Shaping m.m.

• GUIDE TIL STABILISERINGSMATERIALE – Den bedste 
hjælp, når du skal vælge det rigtige stabiliseringsmateriale 
til dit projekt.

• HURTIGHJÆLP – Tryk på en søm, et ikon eller en funktion 
for at få vist navnet og en forklaring.

• DEN KOMPLETTE BRUGERVEJLEDNING er indbygget 
i maskinen. Alt det, du skal vide, er på skærmen.

mySewnet™ CLOUD – WIFI-FORBINDELSE 
OG APP 
mySewnet™ Cloud giver nem adgang til broderier fra flere 
enheder, herunder din computer, tablet eller DESIGNER EPIC™. 
De er altid synkroniserede og tilgængelige, når du skal bruge 
dem via WiFi. Den gratis app – mySewMonitor – giver dig 
opdateringer i realtid om status for broderiet, når du ikke er 
ved din DESIGNER EPIC™ maskine.

• Trådløs overførsel af motiver til din maskine fra en hvilken 
som helst placering.

• Automatiske softwareopdateringer.

• Gratis mySewnet™-konto med mulighed for at dele indhold 
mellem forskellige enheder.

• mySewMonitor App fås til både Android og iOS.

MARKEDETS STØRSTE, KAPACITIVE 
TOUCHSKÆRM PÅ 10,1"
Det er nemt at navigere igennem forskellige skærmbilleder 
med multiberøringsbevægelser.
• Det første og eneste symaskinefabrikat med en interaktiv, 

tablet-lignende skærm. Du kan trække og slippe på 
skærmen, swipe, knibe, zoome, rotere og sprede ligesom 
på en tablet eller en smartphone.

• Stor (10,1", 217 x 136 mm ) kapacitiv touchskærm i farver 
med 180° visningsvinkel og høj opløsning (1280 x 800).

• Smart værktøjskasse, som gør redigering nemt; adgang til 
de fleste værktøjer med et enkelt tryk.

• Ny brugergrænseflade, som giver den bedste intuitive 
oplevelse. Designet af syentusiaster til syentusiaster.
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STORT ARBEJDSOMRÅDE
Vores største broderiområde nogensinde! Endnu større 
syområde!

Der er ingen grænser for dine store projekter – quilte, 
boligtekstiler eller modetøj.

• Brodér på et 360 x 260 mm stort område på en ikke-
vendbar ramme**

• Det største syområde* og et arbejdsområde på 310 x 140 mm

• Syhovedet er redesignet for at give bedre synlighed under 
syningen

• Højden af nåleområdet er øget til 77 mm for at give 
nemmere adgang ved udskiftning af trykfoden eller nålen

**Med ekstraudstyr som rammen DESIGNER™ Majestic Hoop kan 
du skabe og brodere broderimotiver på op til 360 x 350 mm 
uden at skulle spænde stoffet om i rammen.

Det største antal ekstra broderirammer i branchen. Der findes 
flere rammer som ekstraudstyr til specialteknikker, såsom endeløse 
broderier, quiltning, broderier med indlagte bånd og meget mere.

FULDAUTOMATISK NÅLETRÅDER
Du bare trykke på en knap – så trådes nålen og er klar til at sy.

• Problemfri trådning hver gang 

30 % STØRRE UNDERTRÅDSSPOLE END PÅ 
VORES TIDLIGERE MASKINER.
Du kan sy og brodere mere, før du er nødt til at skifte 
undertrådsspole.

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, sliver-tråd eller 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.

• Vælg mellem trådudmåling eller trådspænding til bestemte 
teknikker eller bestemt tilbehør.

EKSKLUSIVE SØMTEKNIKKER 
HUSQVARNA VIKING® har sømme i verdensklasse, som 
giver flere kreative muligheder. "Pailletsømme", "temasømme" 
og 3D-sømme. 

• Du kan lave 3D-sømme ved at tilføje stof eller pailletter, 
hvilket giver en enestående dekorativ effekt med struktur – 
både lodret og vandret. Patenteret.

• Med temasømme kan du vælge 4 vilkårlige sømme i samme 
serie. Vælg mellem køretøjer, et nautisk tema, modesømme m.m.

Funktionen EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 

Registrerer hele tiden automatisk trykket på stoffet og tilpasser 
det efter stoffets tykkelse, mens du syr, så der opnås en 
fuldstændig ensartet stoffremføring.

SENSORSTYRET TRYKFODSLØFT

• Trykfoden sænkes og hæves automatisk ved hver syteknik.

• Fire positioner: ned, drej, op og ekstra løft.

• Transportøren sænkes automatisk ved ekstra løft for at give 
mest mulig plads til, at kraftige stoftyper og quilte nemt kan 
glide under trykfoden.

SENSORSTYRET PIVOTLØFT AF TRYKFODEN

• Automatisk svævende position, når nålen er nede, så det er 
nemt at dreje, sy applikationer og quilte.

• Du har hænderne fri til at styre stoffet.

SENSORSTYRET TRYKFODSTRYK

• Trykfoden registrerer hele tiden stoffets tykkelse og justerer 
automatisk trykfodstrykket, hvilket giver en ensartet 
fremføring af alle stoftyper.

MARKEDSLEDENDE LED-LYS*
Specialudviklet belysning, som er designet til at oplyse hele 
arbejdsområdet.

• Udviklet af optronik-eksperter.

• Skabt med revolutionerende LED-teknologi og lyslederoptik. 

• Du kan se stoffet og sømmene i deres rigtige farve og uden 
skygger.

NY TRÅDNINGSVEJ MED TELESKOP-TRÅDGUIDE.
Du kan bruge større ruller med din yndlingstråd.

• Det er nemt at bruge alle slags trådruller i alle størrelser.

• Mere praktisk spoling af undertråden. 

*i forhold til Brother Innovis Dream Machine, Babylock Destiny, Janome Horizon MC og Bernina 830/880.   
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Brodering
STORT ANTAL INDBYGGEDE BRODERIMOTIVER
Uendelige muligheder for at være kreativ.

• Over 650 broderimotiver, herunder 30 specialteknikker.

• Motiverne er kategoriseret, så de er nemme at vælge; 
Signature designs, Golden collection, Children, Theme, 
Quilt, Frame and Border, Fantasy, Holiday, Lace, Kitchen 
and Home, Heart and Butterflies, Flower garden og Small.

• 8 broderiskrifttyper i forskellige størrelser fra 10 til 80 mm.

STOR BRODERIHASTIGHED
Meget tidsbesparende ved alle broderier.

• Op til 1000 sting i minuttet med optimale resultater.

PLACERING AF MOTIVET
Du kan trygt spænde stoffet i rammen og spænde det om igen. 
Med denne fantastiske placeringsfunktion kan du placere 
broderierne, så de passer sammen.

• Placer dine broderier, præcis hvor de skal være, uden 
skabeloner.

• Sæt broderierne sammen med stingvis nøjagtighed.

GRATIS DOWNLOAD AF SOFTWARE TIL MASKINEN
Download softwaren fra www.husqvarnaviking.com, så din 
DESIGNER EPIC™ sy- og broderimaskine bliver bedre at bruge. 
Der tilføjes følgende funktioner:

• Kommunikationsmodulet mySewnet™ Cloud, der gør det  
muligt at forbinde maskinen til din computer. 

• Plug-in til Windows Stifinder til håndtering af 
broderimotiver: visning af broderimotiver som 
miniaturebilleder, læsning af forskellige broderifilformater, 
tilføjelse af klippekommandoer m.m.

• Med QuickFont-programmet kan du oprette og tilføje et 
ubegrænset antal broderiskrifttyper til din maskine ved at bruge 
en hvilken som helst TrueType™-skrifttype på din computer.

TILPASNING AF BRODERIMOTIVER
Du kan tilpasse broderierne direkte på skærmen.

• Tilføjelse af flere motiver 

•  Rotering, spejlvending, 
skalering og flytning

• Redigering af farver 

•  Gruppering af motiver og 
opdeling af grupper

• Fortryd/annuller fortryd 

• Ændring af syrækkefølgen

• Sortering af farveblokke 

• Fletning af farveblokke

• Monokrom 

TAPERING I RAMMEN
Du kan automatisk lave sammenføjede hjørner og smukke 
vinkeleffekter med pyntesømme.

• Vælg mellem 44 sømme i menu Q og 9 forskellige vinkler

BRODERING AF KNAPHULLER OG PYNTESØMME 
I RAMMEN
Udvid din kreativitet ved at kombinere de indbyggede sømme 
og lave endeløse motiver.

• Brodér perfekt placerede knaphuller på dit projekt.

• Opret nye motivkombinationer med dine pyntesømme.

DESIGN SHAPING
Lav et ubegrænset antal nye broderier med en hvilken som helst 
søm og/eller et hvilket som helst broderimotiv.

• Vælg mellem 10 forskellige former.

• Du kan tilpasse afstanden, vinklerne, rotationen og 
linjejusteringen og få endnu mere kreativitet.

• Ny funktion til gentagelse af kombinationer, hvor der kan 
indsættes flere elementer.

APPLIKATIONSMOTIV
Du kan oprette applikationer direkte på maskinens skærm, 
uden at det kræver ekstra software. 

• Vælg mellem 45 forskellige former, der alle er indbygget 
i maskinen, f.eks.: hjerte, blomst, bogstaver m.m. 

• Du kan færdiggøre applikationen med en af seks forskellige 
sømme.

VELKOMMEN TIL SYNING AF BRODERI
En nem metode til at sikre, at der er foretaget alle de ønskede 
indstillinger.

• Kontrollér broderiindstillingerne, og lav de ønskede 
ændringer, inden du begynder at sy broderiet. 

SMART SAVE
Hvis du mister strømmen eller bliver nødt til at standse 
broderingen/syningen, gemmes alle justeringer automatisk.

• DESIGNER EPIC™ maskinen gemmer automatisk og husker alle 
ændringer i dit nuværende syprojekt, hvis arbejdet afbrydes.

• Du kan gemme manuelt når som helst.

AUTOMATISK KLIPNING AF HOPPESTING
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.

RIFUNKTIONER 
Brug rining til at fastgøre stoffet uden at spænde det i rammen. 
Perfekt til brodering på fint stof eller strækstof.

• Du kan vælge at ri rundt om motivet eller langs 
rammekanten. 
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ELEKTRONISK NÅLEKRAFT
Sy gennem kraftigt stof eller flere lag uden problemer.

• Den pulserende kraft skaber uovertrufne resultater, når du 
syr i kraftigt stof eller flere lag.

• Den maksimale nålekraft er 150 N.

UDSKIFTELIG OVERTRANSPORTØR MEDFØLGER
Uanset hvilken type stof du syr i, har det aldrig været nemmere 
at holde stoffet på plads.

• Den udskiftelige overtransportør med udskiftelige trykfødder 
er designet til at sikre en jævn transport af stoflag og/eller 
pladevat.

• Den er perfekt til quiltning, syning i fløjl, elastiske stoffer, 
læder og stoffer, der kræver præcis sammensyning af mønster.

OMFATTENDE UDVALG AF INDBYGGEDE SØMME
Uendelige muligheder for at være kreativ.

• Over 1200 sømme, som er op til 54 mm brede.

• 98 nye sømme, herunder pyntesømme, enkeltmotivsømme 
og sømme til garndekoration.

• 19 kategorier, som gør det nemt at vælge. 

• Eksklusive, patenterede sømteknikker.

• 6 syalfabeter med både små og store bogstaver, som er lette 
at programmere.

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 oppe/nede

• Start/Stop

• Stop

• Fix

• Automatisk trådkniv

• Genstart af mønster

• Hastighed

BALANCE
Balanceindstillingen er lige på skærmen, så den er nem at 
ændre, når du bruger specialstof og/eller tråd. 

PERFEKT BALANCEREDE KNAPHULLER 
Knaphulsmåleren syr automatisk perfekte knaphuller i én 
arbejdsgang. 

• Begge sider af knaphullet sys i samme retning, så der opnås 
en jævnt afbalanceret knaphul. 

• Der er 16 forskellige knaphulstyper og 3 snørehuller, som er 
designet til forskellige formål.

TO FRIHÅNDSINDSTILLINGER
Vælg den, der er mest praktisk for dig.

• Frihånd fjeder

• Frihånd flydende

STINGPOSITIONERING 
Indstil sømmene efter hinanden, og sy dem lige der, hvor du 
gerne vil have dem.

• Gør det muligt at ændre stingpositionen for alle sømme med 
en stingbredde på under 7 mm. 

29 NÅLEPOSITIONER 
Syr en ligesøm med 29 forskellige nålepositioner, så du får 
perfekte resultater med topstikninger, kantsyning, understing, 
syning i sømfuren eller quiltning.

Syning
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Maskine
LIGESØMSSTINGPLADE OG SENSOR
Den perfekte hjælp til syning af ligesømme uanset specialtilbehør 
og broderi.

• Når du monterer ligesømsstingpladen, giver maskinens 
sensor dig besked, hvis du vælger en anden søm end en 
ligesøm. 

• Du skal ikke længere være bange for at komme til at 
beskadige nålene.

LET, FORMSTØBT ALUMINIUMSCHASSIS
Den letteste maskine i sin klasse, men med det største 
arbejdsområde.

• Robust og stille.

• Færre vibrationer.

UNDERTRÅDSSPOLING VIA NÅLEN 
Tidsbesparende og bekvem spoling af undertråden.

• Ingen fare for sammenfiltring med den nye placering på 
siden af maskinen.

• Separat motor til undertrådsspoling.

TILBEHØRSÆSKE MED RUMINDDELINGER 
Alt det medfølgende tilbehør er lige ved hånden.

• Trykfødderne opbevares i alfabetisk rækkefølge.

• Ligesømsstingpladen kan klikkes på plads.

• Plads til automatisk knaphulsmåler.

TO USB-PORTE
To USB-porte giver mulighed for nem overførsel af motiver og 
opdateringer.

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

• Kan også bruges til softwareopdateringer.

BLØDT COVER
Støvfri opbevaring af din maskine

• Lommer til manualer

• Magnetlukning

LINEAL MED TOMMER/CM PÅ BUNDPLADEN
Praktisk måling lige på din DESIGNER EPIC™ sy- og 
broderimaskine.

• Linealen er 19" (48,5 cm) lang.

• Knapmåler.

• Alt medfølgende tilbehør opbevares i en pose med lynlås.

• Nem adgang og opbevaring.

DESIGNET OG KONSTRUERET I SVERIGE
HUSQVARNA VIKING®-brandet har udviklet førsteklasses 
symaskiner med avanceret teknologi i over 140 år.
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