Brothernews ~ maart 2018


De consument van vandaag wil nieuws, wij brengen u nieuws!
Of het nu gaat om nieuwe software updates voor naai- en
borduurmachines, nieuwe ScanNCut snijpatronen collecties of
anders... voor de consument geldt: hoe meer nieuws hoe beter!
Deze maand:
✓ Updates voor Disney machines
✓ Updates voor XV en V-serie machines
✓ Nieuwe snijpatronen collecties Tattered Lace 3 & 4
✓ Simpel en snel creatieve inspiratie overbrengen
via de link naar de gratis online Canvas Workspace of...
met 1 druk op een knop:
delen van de ScanNCut Facebook pagina!
Met vriendelijke groet,

Team Brother Sewing Machines Europe GmbH

Update M280D & M240ED : versie 1.04
Op het Brother Solution Center is update versie 1.04 te downloaden voor de M280D en de
M240ED De update bevat:
• Verbeterde werking van het voetpedaal in het regelen van de snelheid tijdens het
opwinden van de spoel.

Innov-ìs M280D
Download update versie 1.04 voor de M280D hier:
NL:
http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf_
inovm280deuk
BE:http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=be&lang=nl&prod
=hf_inovm280deuk

Innov-ìs M240ED

Download update versie 1.04 voor de M240ED hier:
NL:
http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf
_inovm240edeuk
BE:
http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=be&lang=nl&prod=h
f_inovM240edeuk
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•

De weergave van het borduurgebied op het
patroonweergavescherm wordt aangegeven samen met
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Innov-ìs XV: versie 3.02
Innov-ìs V3-V5-V7-VQ2 : versie 3.03
Op het Brother Solution Center is update versie 3.02 (XV) en 3.03 (V3-V5-V7-VQ2) te downloaden.
De update bevat verbeteringen met betrekking tot:
•

Verbeterde machine functionaliteit waarbij de persvoethoogte naar de juiste positie wordt teruggebracht,
zodra men stopt met uit de vrije hand naaien/quilten.

NB: Voor de V3 geen zichtbare wijzigingen, enkel een aanpassing van het versienummer (universeel V-serie)

Download update versie 3.03 voor de Innov-ìs XV hier:
NL: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf_inovxveuk
BE: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=be&lang=nl&prod=hf_inovxveuk

Download update versie 3.02 voor de Innov-ìs V3 hier:
NL: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf_inovv3euk
BE: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=be&lang=nl&prod=hf_inovv3euk

Download update versie 3.02 voor de Innov-ìs V5 hier:
NL: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf_inovv5euk
BE: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=be&lang=nl&prod=hf_inovv5euk
• De weergave van het borduurgebied op het patroonweergavescherm
wordt
aangegeven
met het
Download update
versie
3.02 voorsamen
de Innov-ìs
V7type
hier:borduurarm en het borduurframe
dat op machine is geïnstalleerd.
NL: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf_inovv7euk
Tevens zichtbaar in het instellingenscherm, pagina 1
BE: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=be&lang=nl&prod=hf_inovv7euk

Download update versie 3.02 voor de Innov-ìs VQ2 hier:
• De weergave van het borduurgebied op het patroonweergavescherm wordt
NL: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf_inovvq2euk
aangegeven samen met het type borduurarm en het borduurframe dat op
BE: http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=be&lang=nl&prod=hf_inovvq2euk
machine is geïnstalleerd.
Tevens zichtbaar in het instellingenscherm, pagina 1
•

Brother Sewing Machines Europe GmbH

De weergave van het borduurgebied op het patroonweergavescherm wordt
Im Rosengarten 11, D-61118 Bad Vilbel - Duitsland
aangegeven samen met het type borduurarm en het borduurframe dat op
machine is geïnstalleerd.
Tevens zichtbaar in het instellingenscherm, pagina 1
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Tattered Lace collection 3 & 4
Opnieuw voegen wij twee nieuwe collecties met prachtige snijpatronen van Stefanie Wrightman toe!
Zeer gedetailleerde patronen met een ‘kant-achtig’ effect.
Te activeren in de online Canvas Workspace gratis applicatie.

Instructievideo
om kaart te activeren:

ScanNCut Tattered Lace 3:
Artikel Nr:
CATTLP03
Leverbaar:
Maart 2018
Advies verkoopprijs:
€ 49,99

ScanNCut Tattered Lace 4:
Artikel Nr:
CATTLP04
Leverbaar:
Maart 2018
Advies verkoopprijs:
€ 49,99

(Incl. BTW)

(Incl. BTW)
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Nieuwe projecten op:
Onlangs zijn er weer 5 nieuwe gratis projecten toegevoegd aan de gratis online Canvas Workspace applicatie:

Paas
wanddecoratie

Paaskuiken
cadeaudoosje

Planten kaartje
met vogeltje

Bloemig ornament

Wandklok

https://canvasworkspace.brother.com
Wij maken het graag gemakkelijk! Met een druk op de knop deelt u de nieuwste creatieve ideeen met al uw
consumenten. Heel simpel en snel, via onze ScanNCut Facebook pagina’s:
Brother ScanNCut NL en Brother ScanNCut NL BE
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