NYT!! NYT!! NYT!!
Der er opdateringer ude til Designer EPIC 2, Designer EPIC og Brilliance 80!
Når/hvis man tænder sin symaskine og er koblet på wifi, får man automatisk besked om den nye
opdatering til maskinen. Alle 3 opdateringer er ret tunge og kan tage lang tid at hente ned til
maskinen, så hav tålmodighed!
Opdateringerne indeholder SPÆNDENDE NYT - se bare her:
Designer EPIC (blå):
- Maskinen kan læse evp3 filer fra mySewnet Library. Det betyder, at du kan tegne et abonnement
på mySewnet Library og sende designs fra computeren til symaskinen.
Bemærk: Der bliver ikke adgang til mySewnet Library fra maskinen - det skal gå via computer.
- Support for Design Placement funktionen i appen mySewMonitor.
- Support for den nye Mega Quilter´s Hoop 260 x 260mm. (Varenummer: 920 563 096, vejl.
pris: 995,-kr)
- Samt nogle mindre forbedringer/justeringer i maskinen.
Designer EPIC 2:
- Stabilisering af Q-fod kalibrering
- Søm D1, 1/4" søm. Sømmens position er rettet/justeret
- Mindre "bug fixes" (rettelser af fejl)
Designer Brilliance 80:
- Maskinen kan læse evp3 filer fra mySewnet Library. Det betyder, at du kan tegne et abonnement
på mySewnet Library og sende designs fra computeren til symaskinen.
Bemærk: Der bliver ikke adgang til mySewnet Library fra maskinen - det skal gå via computer.
- Support for Design Placement funktionen i appen mySewMonitor.
- Mindre "bug fixes" (rettelser af fejl)
--------------------

NB! For jer der har Designer EPIC (blå) og Brilliance 80
Som skrevet ovenfor er der ikke adgang til Library direkte fra maskinens skærm, når/hvis man har
en Brilliance 80 eller Designer EPIC. I stedet skal du gå til Library på www.mysewnet.com på din
pc eller tablet og sende designs til maskinen. Det er testet - og det virker!
For at kunne tegne et abonnement på mySewnet Library skal man først registrere sin Brilliance 80
eller Designer EPIC maskine. Dette gøres ved at logge ind i sin mysewnet konto og gå til Account.
Herinde klikker man på ikonet i venstre hjørne, så drop-menuen kommer frem. Her vælges
Registrer min Maskine.
Bagefter er det muligt at klikke på Køb Abonnement og oprette sit Library abonnement. Det koster
169,- kr/måned. Og herefter skulle det så være muligt at gøre brug af de mere end 4000 designs, der
lige nu er indeholdt i Library.

Bemærk: Det er ikke muligt at sende de såkaldte Båndbroderier til Brilliance 80 og Designer
EPIC, da disse maskiner ikke kan anvende "Tilbehør til Båndbroderi". Der kommer en fejlmelding,
hvis man forsøger.

God fornøjelse
Symaskine Shoppen
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