JoyOS ADVISOR™ FUNCTIE

Een uitgebreide SEWING ADVISOR® functie met
tutorials, naaiprojecten, stap-voor-stap instructies en
naaitechnieken op het scherm.

EERSTE
EN ENIGE

Selecteer het stoftype en u krijgt een brede selectie
beschikbare naaitechnieken, van basistechnieken tot
gedetailleerd naaien. De JoyOS ADVISOR™ functie stelt
onmiddellijk de beste steek, steekbreedte, steeklengte,
draadspanning/-hoeveelheid en naaivoetdruk in voor
de techniek die u heeft gekozen. U wordt ook geassisteerd
door animaties en illustraties die u direct op het scherm
deskundig advies geven.

EERSTE
EN ENIGE

Met mySewnet™ Cloud krijgt u gemakkelijk toegang tot
borduurmotieven vanaf meerdere apparaten, zoals uw
computer, tablet of DESIGNER EPIC™ machine. Via WiFi
zijn ze altijd gesynchroniseerd en beschikbaar wanneer
u ze nodig heeft. De gratis App - mySewMonitor - geeft u in
real time updates over de status van uw borduurmotief,
zelfs als u niet bij uw DESIGNER EPIC™ in de buurt bent.

• Draadloze overdracht van borduurmotieven van iedere
gewenste locatie naar uw machine.
• Automatische updates
• Gratis mySewnet™ account met de mogelijkheid om
bestanden te delen tussen apparaten.
• mySewMonitor App beschikbaar voor Android en iOS.

HET GROOTSTE TOUCH DISPLAY OP DE
MARKT, 10.1" (217 X 136 MM).

EERSTE
EN ENIGE

Eenvoudig navigeren over verschillende schermen, met
multi-touch bewegingen.
• Het eerste en enige naaimachinemerk met een
interactief tablet-achtig scherm. Slepen en neerzetten op
het scherm, in- en uitzoomen, roteren, pinchen, swipen
en spreaden, net als op tablets of smartphones.
• Groot (217 x 136 mm) touch kleurenscherm met een
kijkhoek van 180° en een hoge resolutie (1280 x 800).
• Slimme toolbox voor makkelijk bewerken; met één druk
toegang tot de meest gebruikte hulpmiddelen.
• Nieuwe gebruikersinterface die een optimale intuïtieve
ervaring biedt. Ontworpen door naaisters voor naaisters.
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• INTERACTIEVE TUTORIALS - Leer om verschillende
technieken te naaien, zoals ritsen, kragen, zomen, enz.
De DESIGNER EPIC™ leidt u overal doorheen en stelt
alles voor u in.
• NAAI- EN BORDUURTECHNIEKEN - Alle exclusieve
HUSQVARNA VIKING® technieken worden getoond met
stap-voor-stap instructies met animaties en/of illustraties.
• NAAI-INSTRUCTIES - Wilt u weten hoe u een
kussen kunt naaien? De DESIGNER EPIC™ naai- en
borduurmachine bevat alle benodigde instructies.
• STAP-VOOR-STAP WERKBOEK - Leer hoe u de
geweldige functies van de DESIGNER EPIC™ naai- en
borduurmachine kunt gebruiken, zoals Borduurmotief
plaatsen, Design Shaping enz.
• HANDLEIDING VERSTEVIGING - De perfecte hulp bij
het kiezen van de juiste versteviging voor uw project.
• QUICK HELP - Druk op een steek, pictogram of functie
om de naam en de beschrijving ervan te zien.
• DE COMPLETE GEBRUIKERSHANDLEIDING zit in uw
machine, alles wat u wilt weten, kunt u zien op het scherm.

mySewnet™ CLOUD - WIFIVERBINDING EN APP

VOORDELEN & EIGENSCHAPPEN

Topfuncties

DE BESTE
IN ZIJN KLASSE

Ons grootste borduurgebied ooit! Een nog royalere
naairuimte!
Er zijn geen grenzen aan uw levensgrote projecten, quilts,
woonaccessoires of mode.
• Borduur tot 360 x 260 mm, niet draaibaar**.
• Grootste naaigebied*, een werkgebied van meer dan 310
x 140 mm.
• Nieuw ontwerp van de naaikop voor een beter zicht
tijdens het naaien.
• Hoogte van het naaldgebied verhoogd tot 77 mm voor
betere bereikbaarheid bij het vervangen van naaivoet
of naald.
**Met de optionele DESIGNER™ Majestic Hoop kunt u
borduurmotieven tot 360 x 350mm creëren en borduren
zonder de stof opnieuw in de borduurring te hoeven spannen.
Het grootste aantal optionele borduurringen uit de branche;
verkrijgbaar voor speciale technieken zoals doorlopende
borduurmotieven, quilten, borduurmotieven met structuur
en nog veel meer.

VOLLEDIG AUTOMATISCHE DRAADINSTEKER
Met één druk op een toets wordt uw naald ingeregen
en bent u klaar om te naaien.
• Telkens weer probleemloos inrijgen

30% GROTERE SPOEL DAN ONZE
VORIGE MACHINES.

Naai en borduur meer voordat u de spoel moet vervangen.

deLuxe™ STITCH SYSTEM

EERSTE
EN ENIGE

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.

EXCLUSIEVE STEKENTECHNIEKEN

EERSTE
EN ENIGE

Unieke HUSQVARNA VIKING® steken van wereldklasse
voor meer creatieve mogelijkheden. "Pailletsteken",
"themasteken" plus dimensionale steken.
• 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. Kies uit
voertuigen, een nautisch thema, modesteken en meer.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ FUNCTIE

Registreert automatisch en doorlopend de dikte van de stof
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.
• Brengt de transporteur automatisch omlaag bij de extra
hoge stand voor maximale ruimte om dikke, zware 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.

MARKTLEIDENDE LED-VERLICHTING*

VOORDELEN & EIGENSCHAPPEN

GROOT WERKGEBIED.

DE BESTE
IN ZIJN KLASSE

Speciaal ontwikkelde verlichting, ontworpen om
uitzonderlijk gelijkmatig licht te geven op het hele
werkgebied.
• Ontworpen door verlichting-experts.
• Gemaakt met revolutionaire LED-technologie en
lichtgeleideroptica.
• U ziet de stof en de steken in ware kleuren en zonder
schaduwen.

Gebruik grotere klossen met uw favoriete garen.

• Gebruik zonder moeite alle soorten en maten
garenklossen.
• Handiger opspoelen

* In vergelijking met Brother Innovis Dream Machine, Babylock Destiny, Janome Horizon MC en Bernina 830/880.
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NIEUWE INRIJGROUTE MET UITSCHUIFBARE
DRAADGELEIDER.

GROOT AANTAL INGEBOUWDE
BORDUURMOTIEVEN

Eindeloze mogelijkheden om creatief te zijn.
• Meer dan 650 borduurmotieven waarbij 30 speciale
technieken worden gebruikt.
• In categorieën ingedeeld voor makkelijke selectie;
Signature borduurmotieven, Golden collection, Kinderen,
Thema, Quilt, Omlijstingen en Randen, Fantasie,
Feestdagen, Kant, Keuken en Huis, Harten en vlinders,
Bloementuin en Klein.
• 7 borduurlettertypes, in verschillende grootten, van 10 tot
80 mm.

HOGE BORDUURSNELHEID

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

BORDUURMOTIEF PLAATSEN

De stof probleemloos (opnieuw) in de borduurring spannen.
Plaats uw borduurmotieven en laat ze op elkaar aansluiten
met deze fantastische plaatsingsfunctie.
• Plaats uw borduurmotieven exact waar u ze wilt hebben,
zonder sjablonen.
• Laat uw borduurmotieven op elkaar aansluiten met
steekpuntnauwkeurigheid.

DOWNLOAD GRATIS
MACHINECOMMUNICATIESOFTWARE

Download de software van www.husqvarnaviking.com om het
gebruik van uw DESIGNER EPIC™ naai- en borduurmachine
nog verder te verbeteren. Met de volgende extra functies:
• Met de mySewnet™ Cloud communicatiemodule kunt u
de machine op uw computer aansluiten.
• Plug-in voor Windows Explorer voor
borduurmotieven; hiermee kunt u borduurmotieven
bekijken in miniatuurweergave, verschillende
borduurbestandsformaten lezen, afsnij-opdrachten
toevoegen en meer.
• Met het QuickFont-programma kunt u een ongelimiteerd
aantal borduurlettertypes maken van ieder gewenst
TrueType™ lettertype dat op uw computer staat en deze
aan uw machine toevoegen.

BORDUURMOTIEVEN AANPASSEN

Pas al uw borduurmotieven direct op het scherm aan.

Maak automatisch verstekhoeken en prachtige hoekeffecten
met decoratieve steken.
• Kies uit 44 steken in het Q-menu en 9 verschillende hoeken

KNOOPSGATEN EN DECORATIEVE STEKEN
BORDUREN IN DE BORDUURRING
Stimuleer uw creativiteit door de ingebouwde
steken met elkaar te combineren tot eindeloos veel
ontwerpmogelijkheden

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

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.
• Nieuwe functie 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.

WELKOM BIJ BORDUREN

Een eenvoudige manier om er zeker van te zijn dat u alle
instellingen heeft die u wilt.
• Controleer de borduurinstellingen en maak de gewenste
veranderingen voordat u Borduren opent.

SMART SAVE

Als de stroom uitvalt of als u moet stoppen met borduren/
naaien, worden alle aanpassingen automatisch opgeslagen.
• De DESIGNER EPIC™ 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
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.

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 rijgen of rondom
borduuringgebied rijgen.
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• Meerdere borduurmotieven
toevoegen
• Roteren, spiegelen,
vergroten/verkleinen,
verplaatsen
• Kleuren bewerken
• Borduurmotieven
groeperen/groep opheffen
• Ongedaan maken/opnieuw
uitvoeren
• Borduurvolgorde
veranderen
• Kleurblokken sorteren
• Kleurblokken
samenvoegen
• Monochroom

TAPERING IN DE BORDUURRING

VOORDELEN & EIGENSCHAPPEN

Borduren

ELEKTRONISCHE NAALDKRACHT

TWEE FREE MOTION STANDEN

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

• Free Motion verend
• Free Motion zwevend

INCLUSIEF VERWISSELBARE
BOVENTRANSPORTVOET

Plaats steken naast elkaar om exact te naaien waar u ze
wilt hebben.

Naai zonder oponthoud op dikke stoffen of meerdere lagen.

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.

UITGEBREIDE SELECTIE INGEBOUWDE STEKEN
Eindeloze mogelijkheden om creatief te zijn.

• Meer dan 1200 steken, tot 54 mm breed.
• 98 nieuwe steken, inclusief versiersteken,
enkelmotiefsteken en garendecoratiesteken.
• 19 categorieën voor eenvoudige selectie.
• Exclusieve gepatenteerde stekentechnieken.
• 6 naailettertypes, met kleine letters en hoofdletters, voor
eenvoudig programmeren.

NAAIFUNCTIES

Kies de instelling die voor u het handigst is

STEEKPOSITIE

• U kunt de complete steekpositie veranderen voor alle
steken met een steekbreedte van minder dan 7 mm.

29 NAALDPOSITIES

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

VOORDELEN & EIGENSCHAPPEN

Naaien

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
Fixeren
Automatische draadafsnijder
Patroon opnieuw starten
Snelheid

BALANS

De balansinstelling staat direct op het scherm zodat u deze
makkelijk kunt bewerken als u speciale stof en/of speciaal
garen gebruikt.

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

RECHTSTIKSTEEKPLAAT EN SENSOR

De perfecte hulp voor het naaien van rechte steken met
speciale accessoires en voor borduren.
• 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.

LICHTGEWICHT ALUMINIUM BEHUIZING UIT
ÉÉN STUK
De lichtste machine in zijn klasse, die toch het grootste
werkgebied heeft.
• Stevig en stil.
• Minder trillingen

OPSPOELEN VIA DE NAALD

Voor sneller en handiger opspoelen.

BESCHERMHOES

Stofvrije opslag voor uw machine
• Ruimte voor handleidingen
• Magneetsluiting

LINIAAL IN INCH/CM OP DE BASISPLAAT
Handig meten op uw DESIGNER EPIC™ naai- en
borduurmachine zelf.

• Liniaal tot 48,5 cm
• Knoopmeter
• Alle bijgeleverde accessoires opgeslagen in een
ziplock-zakje
• Zo kunt u er goed bij en zijn ze makkelijk op te bergen

ONTWORPEN EN ONTWIKKELD IN ZWEDEN

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

• Geen gevaar dat de draad in de war raakt met de nieuwe
plaatsing op de zijkant van de machine
• Aparte opspoelmotor

ACCESSOIREDOOS MET VERSCHILLENDE
COMPARTIMENTEN
Houd alle bijgeleverde accessoires onder handbereik.
• Sla uw naaivoeten op in alfabetische volgorde
• Rechtstiksteekplaat klikt vast
• Plaats voor sensorknoopsgatvoet

VOORDELEN & EIGENSCHAPPEN

Machine

TWEE USB-POORTEN

Twee USB-poorten zorgen voor een soepele overdracht van
borduurmotieven en updates.
• Voor uw gemak leest de DESIGNER EPIC™ machine ook
de populairste borduurmotiefformaten.
• Kan ook worden gebruikt voor software-updates.
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