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JoyOS ADVISOR™ FUNCTIE
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 
persvoetdruk 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.

• INTERACTIEVE INSTRUCTIES – Leer om
verschillende technieken te naaien, zoals ritsen, kragen,
zomen, enz. De EPIC™|980Q leidt u overal doorheen
en stelt alles voor u in.

• NAAITECHNIEKEN – Alle exclusieve HUSQVARNA
VIKING® technieken worden getoond met stap-voor-
stap instructies met animaties en/of  illustraties.

• 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.

GROOT WERKGEBIED
Er zijn geen grenzen aan uw levensgrote projecten, quilts, 
woonaccessoires of mode.

• Groot naaigebied, een werkgebied van meer dan 310 x
140 mm.

• Het ontwerp van de naaikop geeft een uitstekend zicht
tijdens het naaien.

• Hoog naaldgebied, 77 mm, voor betere bereikbaarheid
bij het vervangen van naaivoet of  naald.

EXCLUSIEVE STEKENTECHNIEKEN 
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
verschillende steken uit dezelfde familie.

TOPFUNCTIES
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mySewnet™ - WIFI-VERBINDING EN APP 
Met mySewnet™ krijgt u gemakkelijk toegang tot bestanden 
vanaf  meerdere apparaten, zoals uw computer, tablet of  
EPIC™|980Q naaimachine. Via Wifi zijn de bestanden altijd 
gesynchroniseerd en beschikbaar wanneer u ze nodig heeft. 

• Automatische updates.

• Gratis mySewnet™ account met de mogelijkheid om
bestanden te delen tussen apparaten.

• App beschikbaar voor Android en iOS.

HET GROOTSTE CAPACITIEVE 
TOUCHDISPLAY OP DE MARKT,  
10.1" (217 X 136 MM).
Eenvoudig navigeren over verschillende schermen, met multi-touch 
bewegingen.

• Groot (217 x 136 mm) capacitief  touch kleurenscherm
met een weergavehoek van 180° en een hoge resolutie
(1280 x 800).

• De gebruikersinterface biedt een optimale intuïtieve 
ervaring. Ontworpen door naaisters, voor naaisters.

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

VERLICHT WERKGEBIED
Speciaal ontwikkelde verlichting, ontworpen om uitzonderlijk 
gelijkmatig licht te geven op het hele werkgebied.

• Ontworpen door verlichtingsexperts.

• Gemaakt met revolutionaire LED- 
technologie en lichtgeleideroptica.

• U ziet de stof  en de steken in ware
kleuren en zonder schaduwen.

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.

• SENSORGSTUURDE PERSVOETLICHTER – 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

• SENSORGESTUURDE DRAAISTAND –
Automatische zwevende positie met de naald omlaag om 
onmiddellijk te kunnen draaien en eenvoudig te kunnen 
appliqueren en quilten. U heeft uw handen vrij om de 
stof te geleiden.

• SENSORGSTUURDE PERSVOETDRUK –
De naaivoet registreert doorlopend de dikte van
de stof  en past automatisch de persvoetdruk aan, voor
een gelijkmatig stoftransport van alle soorten stoffen.

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.

• Kies tussen draadhoeveelheid
of  draadspanning voor specifieke
technieken/accessoires.



ELEKTRONISCHE NAALDKRACHT
Naai probleemloos door dikke stoffen of  meerdere lagen.

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

• Maximale naaldkracht 150 Nw.

LICHTGEWICHT ALUMINIUM FRAME UIT ÉÉN 
STUK
De lichtste machine in zijn klasse, die toch het grootste werkgebied 
heeft.

• Stevig en stil.

• Minder trillingen.

GROTE SPOEL EN OPSPOELEN VIA DE NAALD
Voor sneller en handiger opspoelen.

• Naai meer voordat u de spoel moet vervangen.

• Geen gevaar dat de draad in de war raakt met de
plaatsing op de zijkant van de machine.

• Aparte opspoelmotor.

UITGEBREIDE SELECTIE INGEBOUWDE 
STEKEN
Eindeloze mogelijkheden om creatief  te zijn.

• Meer dan 1000 steken.

• 19 categorieën voor eenvoudige selectie.

• Exclusieve gepatenteerde steektechnieken.

• 5 naailettertypes, met kleine letters en hoofdletters, voor
eenvoudig programmeren.

NIEUWE INRIJGROUTE MET UITSCHUIFBARE 
DRAADGELEIDER.
Gebruik grotere klossen met uw favoriete garen.

• Gebruik zonder moeite alle soorten en maten
garenklossen.

• Handiger opspoelen.

INCLUSIEF VERWISSELBARE 
BOVENTRANSPORTVOET
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 lagen stof  en/of  tussenvulling gelijkmatig
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. U kunt ze ook programmeren naar wens.

• Naald omhoog/omlaag

• Start/Stop

• Stop

• Fixeren

• Automatische draadafsnijder

• Patroon opnieuw starten

• Snelheid

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 knoopsgatstijlen en een oogje, ontworpen voor
verschillende naaitoepassingen.

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

NAAIEN
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RECHTSTIKSTEEKPLAAT EN SENSOR
De perfecte hulp voor het naaien van rechte steken met elk speciaal 
accessoire.

• 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.

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

• Free Motion verend.

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

Het merk Husqvarna Viking® ontwikkelt al meer dan 145 jaar naai-
machines van topkwaliteit met geavanceerde technologie.

VIKING, EPIC, DELUXE, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, JOYOS ADVISOR en MYSEWNET zijn exclusieve han-
delsmerken van Singer Sourcing Limited LLC. HUSQVARNA en de "gekroonde H" zijn handelsmerken van Husqvarna 
AB. ©2017 Singer Sourcing Limited LLC. Alle rechten voorbehouden.

ACCESSOIREDOOS MET VERSCHILLENDE 
COMPARTIMENTEN
Houd alle bijgeleverde accessoires onder handbereik.

• Sla uw naaivoeten op in alfabetische volgorde.

• Rechtstiksteekplaat klikt vast.

• Plaats voor sensorknoopsgatvoet.

TWEE USB-POORTEN
Twee USB-poorten zorgen voor een soepele overdracht van 
bestanden en updates.

BESCHERMHOES
Stofvrij opbergen van uw machine

LINIAAL IN INCH/CM OP DE BASISPLAAT
U kunt handig en direct op uw EPIC™|980Q naaimachine 
meten.

• Liniaal tot 48,5 cm.

• Knoopliniaal.

MACHINE




