
Symaskin

Finn glede i hver søm

Vi introduserer
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En ypperlig kombinasjon av 
veiledning og frihet
Dra nytte av den praktiske JoyOS Advisor™-funksjonen, vår 
egen interaktive ressurs hvor du finner interaktive veiledninger, 
syteknikker, hurtighjelp og den komplette bruksanvisningen.

BRUK DEN UTVIDEDE VEILEDNINGSFUNKSJONEN 
JoyOS ADVISOR™ TIL Å

• velge stofftype for et bredt utvalg av aktuelle syteknikker.

• velge innstillingene du ønsker, fra grunnleggende til intrikate 
sydetaljer.

• la maskinen angi den beste sømmet umiddelbart, samt 
stingbredden/-lengden, trådspenningen eller trådfordelingen 
for den valgte stofftypen.

• regulere trykkfotpresset automatisk for teknikken du har valgt.

• se animasjoner og illustrasjoner som gir deg ekspertråd på 
skjermen.

• lære hvordan du syr ulike teknikker som glidelåser, krager, 
falder med mer.

• få tilgang til eksklusive syteknikker fra HUSQVARNA 
VIKING®, med trinnvise instruksjoner, illustrasjoner og 
animasjoner.

• trykke på en søm, et ikon eller en funksjon ved hjelp av 
hurtighjelpfunksjonen, for å vise det aktuelle navnet og en 
beskrivelse.

• åpne bruksanvisningen direkte på skjermen for å finne ut alt 
du trenger å vite om maskinen. 

Alt dette blir opplyst via en brukervennlig skjerm i nettbrett-
størrelse – et grensesnitt som du kan betjene ved hjelp av ulike 
fingerbevegelser, akkurat som på smart telefonen eller nettbrettet.

Den nyeste og største symaskinen 
i sin klasse er ankommet!  

HUSQVARNA VIKING®             
EPIC™|980Q er vår mest 
avanserte og allsidige datastyrte 
symaskin noensinne. 

Made for Sewers, by SewersTM for 
å få kreativiteten din til å blomstre. 

Velkommen til en intuitiv og interaktiv 
syopplevelse



Forlengelsesplate (valgfritt 
tilbehør) vises
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IKKE ALLE LED-SYSTEMER ER LIKE 

EPIC™|980Q har et revolusjonerende nytt belysningssystem, 
utviklet av optronikk-eksperter. Over arbeidsområdet er det 
montert en rekke kraftige LED-lys i lysinnsatsen. Dette gir en 
svært god belysning som praktisk talt eliminerer skygger og 
dødvinkler. Belysningen og lysstyringsoptikken sørger for at 
hele arbeidsområdet blir svært godt opplyst, slik at du kan se 
stoffet og sømmene i sanne farger. Med et slikt klarsyn kan du 
dele alt det du kan forestille deg, med andre.

GRASIØS OG ELEGANT

EPIC™|980Q er en fremragende kombinasjon av et stort 
syområde og en slitesterk fremtoning. Denne maskinen har det 

største arbeidsområdet som er tilgjengelig på markedet, og et sy-
hode som er utformet slik at du har oversikt over hele området. 

I tillegg til den romslige plattformen, har EPIC™|980Q lav vekt 
og er støpt i aluminium i ett stykke. Dette gjør at symaskinen er 

den letteste i sin klasse, selv om den har det største arbeidsområ-
det. Slitesterk, stillegående og utrolig stabil – maskinen står stille 

slik at du kan ta kreativiteten din til nye høyder.

PROBLEMFRI ITRÆING – HVER ENESTE GANG

Med den innebygde, helautomatiske nålitræeren kan du bare 
trykke på en knapp, så træs nålen og maskinen er klar til å sy.

LA FINGRENE TALE SITT EGET SPRÅK GJENNOM 
SYPROSJEKTENE DINE

En stor 10,1" (217 x 136 mm), kapasitiv Multi-Touch LCD-skjerm 
i farger, med en visningsvinkel på 180° og høy oppløsning (1280 
x 800 piksler) gjør at du kan navigere på en enkel og intuitiv måte 
ved hjelp av sveip, klyp og zoom.

Velkommen til en intuitiv og interaktiv 
syopplevelse
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12,2" (310 MM)

DEN BESTE HELAUTOMATISKE 
NÅLITRÆEREN
Du kan bare trykke på en knapp, så træs nålen 
og maskinen er klar til å sy.  Dette hjelper deg 
også med å gå fra idé til ferdig produkt på 
en-to-tre!

Se hvordan fantasien din kan gi utrolige resultater ...

INTERAKTIV VEILEDNING PÅ  
ET ØYEBLIKK
-funksjonen er din kilde til illustrasjoner 
og veiledninger, trinnvise instruksjoner for 
prosjekter og syteknikker for glidelåser, krager 
og falder med mer. En komplett bruksanvisning 
er alltid tilgjengelig med ett enkelt trykk. 

GOD PLASS Å BRILJERE PÅ
Et omfattende arbeidsområde på 12,2" x 5,5" 
(310 x 140 mm) som er opplyst ved hjelp av 
lysstyringsoptikk og en ny og revolusjonerende 
LED-teknologi. 

AUTOMATISK OG ENKEL  
JUSTERING TIL ET HVILKET  
SOM HELST STOFF
Exclusive Sensor SystemTM-teknologien registrerer 
og justerer etter alle stofftykkelser automatisk og 
kontinuerlig mens du syr, slik at stoffmatingen blir 
jevn og perfekt.

MER PÅ SPOLEN GJØR AT DU 
BRUKER MINDRE TID 
Med store spoler kan du sy mer før du må 
skifte spole. En separat motor for spoling er 
plassert på siden av maskinen – her kan du 
spole spolen mens du syr og spare mye tid. 
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12,2" (310 MM)

5,5" 
(140 MM)

Se mer, og sy mye mer

KUNSTNERISKE SØMMER
Oppnå lekre sømresultater ved å bruke 
ulike typer tråder sammen med deLuxe™ 
Stitch System, som velger den beste 
trådmatingsmetoden for deg (trådfordeling eller 
trådspenning), til bestemte teknikker og tilbehør. 

SØMMENE DU DRØMMER OM
Over 550 sømmer, inkludert nyttesømmer, 
pyntesømmer, quiltesømmer, tradisjonssømmer 
og våre eksklusive og patenterte syteknikker 
som applikasjonssømmer, sømmer til løse 
applikasjoner og paljettsømmer.

INTUITIV ERFARING
På den kapasitive, 10.1" store berøringsskjermen 
i farger finner du et brukervennlig og intuitivt 
grensesnitt som gjør det enkelt å navigere og gir 
deg en optimal syopplevelse. Denne teknologien 
gjør det mulig for deg å sveipe, klype og zoome 
– akkurat som på en smarttelefon eller et 
nettbrett. 

ALLTID TILKOBLET

Du laster ganske enkelt ned JoyOS 
Advisor™-appen til telefonen eller 
nettbrettet, så kan du bruke den 
kostnadsfrie mySewnet™ cloud-kontoen 
til å få automatiske oppdateringer og 
enkel WiFi-tilgang til prosjektfiler på 
mobilenheten, uansett hvor du er. 

PRAKTISKE ITRÆINGSRUTER
Nye itræingsruter med teleskoptrådførere 
gjør at du kan bruke alle favorittrådene 
dine, selv om de er på store sneller. 
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Sy og kos deg, og del erfaringen din 
med andre

BALANSERTE KNAPPHULL
Syr automatisk begge sidene av knapphullet i samme retning for å lage jevne 
knapphull. Velg blant 11 knapphullsstiler for å lage perfekt balanserte knapphull 
hver eneste gang.

PERFEKT STOFFMATING
Den utskiftbare doble transportøren som medfølger, er laget slik at den sørger 

for jevn mating av lagene med stoff  og vattering – uansett hva slags stoff  
du bruker. Egner seg særlig for quiltearbeider og stoffer som krever nøyaktig 

mønstertilpassing. 

HOLD ORDEN 
Ha alt tilbehøret som følger med, lett tilgjengelig i tilbehørsesken. I de 
skreddersydde rommene kan du oppbevare trykkføtter i alfabetisk rekkefølge 
og ettrinns-knapphullsfoten i et eget spor. Det er også satt av plass til den andre 
stingplaten, nålpakker, ekstra verktøy med mer.
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• JoyOS Advisor™-funksjonen med nye programvare-
funksjoner inkludert 59 animerte eller illustrerte trinnvise 
veiledninger med mer

• Største høyde over arbeidsområdet, 5,5" (140 mm)

• Det bredeste arbeidsområdet, over 12,2" (310 mm)

• Største høyde under syhodet, 3" (77 mm)

• Utforsk eksklusive og patenterte syteknikker som 
applikasjonssømmer, paljetter og sømmer med løse 
applikasjoner

• mySewnet™ Cloud – automatisk synkronisering og 
programvareoppdateringer via WiFi

• JoyOS Advisor™-appen for mobil og ekstern smart 
overvåking og planlegging

• LED-lyssystemet sørger for en jevnt fordelt belysning, slik 
at det oppstår minst mulig skygger i arbeidsområdet

• Exclusive Sensor System™-teknologien, en syers og quilters 
drøm – maskinen registrerer kontinuerlig tykkelsen på 
stoffet og justerer automatisk trykkfot presset, slik at stoffet 
mates jevnt mens du syr

• deLuxe™ Stitch System sørger for automatisk trådfordeling 
/trådspenning

• Sy gjennom tykke stoffer eller flere lag uten å nøle – 150 
Nw maksimal pulserende nålkraft for førsteklasses søm 
gjennom tykke/tette stoffer med flere lag

• Symaskinen er støpt i aluminium i ett stykke, og den er 
derfor et stødig og stillegående apparat med lite vibrasjon

• Du kan bruke store trådkjegler uten ekstra festeanordning.

• Alle nødvendige syfunksjoner med bare ett enkelt trykk: 
start/stopp-tast for å sy uten å bruke fotregulatoren, angi 
at nålen alltid skal stoppe oppe eller nede, automatisk 
trådkniv, bakoversøm, hastighet med mer

• 5 syalfabeter med store og små bokstaver, enkel 
programmering

• Ettrinns-knapphullsfoten syr perfekt balanserte knapphull 
automatisk

• Innstillingen av balanse forenkler redigeringen når du 
bruker spesialstoffer eller -tråder

• Stingplate for rettsøm og sensor for å unngå skader på 
nålen

• To innstillinger for frihåndssøm, fjæring og flytende – velg 
den som passer best for deg

• Juster sømmene for å sy dem nøyaktig der du vil ha dem – 
bruk sømplasseringsfunksjonen og velg å sy rettsømmen 
med 29 ulike nålstillinger

• To USB-porter

• Gummi-innsats i håndtaket for bedre grep

• Mykt deksel som beskytter maskinen mot støv under 
oppbevaring

• Les mer om dette på husqvarnaviking.com

Et komplett sett med praktiske funksjoner, lett tilgjengelig



Opplev EPIC™|980Q-symaskinen hos din nærmeste  
HUSQVARNA VIKING®-forhandler.

FINN GLEDE I HVER SØM

På EPICTM|980Q-maskinen finner du intuitive, toppmoderne 

funksjoner som skal hjelpe deg med å ta en idé og gjøre den 

til virkelighet på kortere tid enn noen gang tidligere.  Denne 

elegante og integrerte symaskinen er den letteste og største 

datastyrte maskinen som er tilgjengelig for syere per idag. Den 

har alle de funksjonene som de forrige modellene vår kunne 

tilby, og bringer samtidig syopplevelsen din opp på et helt nytt 

nivå.  Du kan forbedre de kreative evnene dine og sette alle 

ideene dine ut i livet – med et hvilket som helst stoff.

www.husqvarnaviking.com

Du finner alle detaljer om funksjonene på  
husqvarnaviking.com

* Sammenlignet med HUSQVARNA VIKING® Sapphire™ 965Q
**Best i klassen og "unike" funksjoner gjelder for sammenligninger med andre 
symaskintoppmodeller, deriblant PFAFF performance 5.2, Brother Dream Weaver 
VQ 3000, Janome Horizon Memory Craft 9400, Babylock Crescendo og Bernina 740. 

471048321 •VIKING, EPIC, JOYOS ADVISOR, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, DELUXE, MYSEWNET og MADE FOR SEWERS, BY SEWERS er varemerker tilhørende Singer Sourcing Limited LLC. HUSQVARNA og  
H-en med krone er varemerker tilhørende Husqvarna AB. ©2018 Singer Sourcing Limited LLC. Med enerett.

Utformet og konstruert i Sverige – MADE FOR SEWERS, BY SEWERS™.

NYE FUNKSJONER*, INKLUDERT:
• 10,1” skjerm i nettbrettstørrelse
• Automatisk nålitræer
• 30 % større spole
• En ny teleskoptrådfører gjør det enklere å træ maskinen
• Økt stabilitet og mindre vibrasjon
• Du kan bruke store trådkjegler uten ekstra festeanordning
• Ny itræingsrute for spoling
• Ny prosessor med mye raskere responstid
• Forbedret sømkvalitet og ytelse
• Dekorative lys på siden
• Dekorative lys i tråddekselet
• To reverstaster
• Gummi-innsats i håndtaket
• Mykt deksel i stoff
• Graderinger i både tommer og centimeter på spoledekselet
• Spoledekselet er nå satt inn i stingplaten
• Utskiftbar dobbel transportør medfølger
• 13 oppbevaringsspor til trykkføtter, ordnet alfabetisk
• Stingplaten for rettsøm har en egen oppbevaringsplass
• Grafisk brukergrensesnitt med ny design
• To USB-porter
• Flere sømmer, inkludert eksklusive syteknikker som paljettsømmer, 

sømmer med løse applikasjoner med mer

DE BESTE FUNKSJONENE PÅ MARKEDET*, 
INKLUDERT:
• Det bredeste arbeidsområdet, over 12,2" (310 mm)
• Største høyde over arbeidsområdet, 5,5" (140 mm)
• Største høyde under syhodet, 3" (77 mm)
• Den beste og jevneste belysningen, som hindrer at noe av arbeidsområdet 

havner i skyggen
• Skjerm som på nettbrett – sveip, klyp og zoom
• Den høyeste nålkraften
• Det største visuelle arbeidsområdet på skjerm
• Den største linjalen på bunnplaten (19", 48,5 cm)
• Den største stingplaten med tydelige graderinger på begge sider – opptil 

2 ½" (65 mm)
• Det største utvalget av valgfritt tilbehør

UNIKE FUNKSJONER FRA HUSQVARNA VIKING® SOM 
ER TILGJENGELIGE PÅ SYMASKINEN EPIC™|980Q**:
• JoyOS Advisor™-funksjonen med animerte og illustrerte trinnvise 

veiledninger med mer
• mySewnet™ Cloud – automatisk synkronisering og 

programvareoppdatering via WiFi
• deLuxe™ Stitch System – trådfordeling/trådspenning
• Exclusive Sensor System™-teknologi
• Flerdimensjonale sømmer – paljettsømmer, applikasjonssømmer og 

sømmer til løse applikasjoner
• Temasømmer
• Spole gjennom nålen
• Universalverktøy – magnetisk skrutrekker


