Pendrive USB 2GB Estilo
Máquina Janome
Indicado para transferência de
bordados para as máquinas de
bordar Janome
Com capacidade total de 2GB, o pendrive Janome
foi desenvolvido para auxiliar na transferências de
arquivos de bordado com formatos JEF, JEF+, JPX e
DST.
Instruções de uso:
O pendrive deve ser usado exclusivamente para transferência
de arquivos de bordados. Não devem ser armazenados
muitos bordados, pois a leitura na máquina poderá ficar
lenta.
Para iniciar o uso, encaixe o pendrive vazio na máquina de
bordar e aguarde a máquina efetuar a leitura e a abertura das
pastas. Retire quando a máquina tiver terminado de ler e não
tiver nenhuma mensagem na tela.
Leve o pendrive ao computador e coloque os bordados
na pasta indicada conforme o modelo da sua máquina de
bordar.
Coloque o pendrive na máquina novamente e clique sobre o
ícone do pendrive para acessar os arquivos de bordado.

Código:

004MC15KUSBV2

Indicado para:
Máquinas de bordar com entrada para trnasferência de bordados via pendrive
Modelos:
- MC200E
- MC230E
- MC350E

- MC370E
- MC400E
- MC500E

- 9900
- MB-7
- MB-4

Embalagem: Contém 1 calcador
Código EAN: 7898586211995

SAC (11) 3675-6754

sac@janome.com.br

janome.com.br

Pendrive USB 2GB Estilo
Máquina Janome
Transferir bordados para a Máquina 9900
Os caracteres a seguir podem ser utilizados em nomes de arquivos:
A – Z, a – z, 0 – 9, ! # $ % & ‘ ( ) = { } + _ – ^@ [ ]
O nome do arquivo não pode conter palavras acentuadas:
Aceito: #Sao Paulo~
Não aceito: São Paulo
A máquina aceita arquivos cujo nome possui até 10 caracteres.
Formatos de bordado compatíveis com o modelo 9900: JEF
Clique neste link e faça o download de um bordado para fazer o teste:
Bordado Janome em formato JEF
O arquivo está compactado em formato ZIP.
Localize o arquivo no seu computador e abra para extrair o arquivo de bordado.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º

Coloque o pendrive no computador e verifique se está vazio. Caso tenha qualquer arquivo, retire-os
do pen drive.
Conecte o pen drive na máquina ligada
Aparecerá uma imagem que mostra que o pen drive não pode ser retirado e a máquina deve
permanecer ligada
Aguarde alguns segundos
A máquina criará automaticamente dentro do seu pen drive uma pasta chamada EMB e dentro dela
será criada uma pasta chamada EMBF
Assim que a mensagem desaparecer da sua tela retire o pen drive da máquina
Conecte o pen drive no seu computador
Localize no seu computador o arquivo de bordado em formato JEF que deseja colocar no pen drive e
copie
Acesse o pen drive e dentro da pasta EMB crie uma pasta para salvar os seus bordados renomeie a
pasta com o nome de sua preferência (lembrando que o nome da pasta deve ser curto e não pode
conter acentos, símbolos e espaço). Cole o bordado na pasta que você criou
Retire o pen drive do computador (lembre-se de usar o recurso remover com segurança do seu
computador)
Conecte o pen drive na máquina novamente
Aguarde a leitura
Acesse a função pen drive da sua máquina e localize a pasta EMBF ou a pasta que criou
O bordado que você colocou aparecerá na tela, clique sobre ele para selecionar
Sua máquina está pronta para bordar !

SAC (11) 3675-6754

sac@janome.com.br

janome.com.br

Pendrive USB 2GB Estilo
Máquina Janome
Transferir bordados para a Máquina MC500E
Os caracteres a seguir podem ser utilizados em nomes de arquivos:
A – Z, a – z, 0 – 9, ! # $ % & ‘ ( ) = { } + _ – ^@ [ ]
O nome do arquivo não pode conter palavras acentuadas por exemplo:
Aceito: #Sao Paulo~
Não aceito: São Paulo
A máquina aceita arquivos cujo nome possui até 10 caracteres.
Formatos de bordado compatíveis com o modelo MC500E: JEF, JEF+, JPX e DST
Clique neste link e faça o download de um bordado para fazer o teste:
Bordado Janome em formato JEF
O arquivo está compactado em formato ZIP.
Localize o arquivo no seu computador e abra para extrair o arquivo de bordado.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º

Coloque o pendrive no computador e verifique se está vazio. Caso tenha qualquer arquivo, retire-os
do pen drive.
Conecte o pen drive na máquina ligada
Aguarde alguns segundos
Selecione a tecla abrir arquivo
A máquina criará automaticamente dentro do seu pen drive uma pasta chamada EMB
Retire o pen drive da máquina
Conecte o pen drive no seu computador
Localize no seu computador o arquivo de bordado que deseja, em um dos formatos que a máquina
aceita, e copie
Você pode colar o bordado dentro da pasta EMB ou criar uma pasta para salvar os seus bordados,
renomeie a pasta com o nome de sua preferência. (lembrando que o nome da pasta deve ser curto e
não pode conter acentos, símbolos e espaço)
Copie o arquivo de bordado desejado e cole na pasta que você criou (lembrando que a nova pasta
não precisa estar dentro da pasta EMB)
Retire o pen drive do computador (lembre-se de usar o recurso remover com segurança do seu
computador)
Conecte o pen drive na máquina novamente
Aguarde a leitura
Acesse a tecla abrir arquivo da sua máquina e localize a pasta onde os bordados foram salvos
O bordado que você colocou aparecerá na tela, clique sobre ele para selecionar
Sua máquina está pronta para bordar!

SAC (11) 3675-6754

sac@janome.com.br

janome.com.br

Pendrive USB 2GB Estilo
Máquina Janome
Transferir bordados para a Máquina MC400E
Os caracteres a seguir podem ser utilizados em nomes de arquivos:
A – Z, a – z, 0 – 9, ! # $ % & ‘ ( ) = { } + _ – ^@ [ ]
O nome do arquivo não pode conter palavras acentuadas por exemplo:
Aceito: #Sao Paulo~
Não aceito: São Paulo
A máquina aceita arquivos cujo nome possui até 10 caracteres.
Formatos de bordado compatíveis com o modelo MC400E: JEF, JEF+, JPX e DST
Clique neste link e faça o download de um bordado para fazer o teste:
Bordado Janome em formato JEF
O arquivo está compactado em formato ZIP.
Localize o arquivo no seu computador e abra para extrair o arquivo de bordado.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º

Coloque o pendrive no computador e verifique se está vazio. Caso tenha qualquer arquivo, retire-os
do pen drive.
Conecte o pen drive na máquina ligada
Aguarde alguns segundos
Selecione a tecla abrir arquivo
A máquina criará automaticamente dentro do seu pen drive uma pasta chamada EMB
Retire o pen drive da máquina
Conecte o pen drive no seu computador
Localize no seu computador o arquivo de bordado que deseja, em um dos formatos que a máquina
aceita, e copie
Você pode colar o bordado dentro da pasta EMB ou criar uma pasta para salvar os seus bordados,
renomeie a pasta com o nome de sua preferência. (lembrando que o nome da pasta deve ser curto e
não pode conter acentos, símbolos e espaço)
Copie o arquivo de bordado desejado e cole na pasta que você criou (lembrando que a nova pasta
não precisa estar dentro da pasta EMB)
Retire o pen drive do computador (lembre-se de usar o recurso remover com segurança do seu
computador)
Conecte o pen drive na máquina novamente
Aguarde a leitura
Acesse a tecla abrir arquivo da sua máquina e localize a pasta onde os bordados foram salvos
O bordado que você colocou aparecerá na tela, clique sobre ele para selecionar
Sua máquina está pronta para bordar!

SAC (11) 3675-6754

sac@janome.com.br

janome.com.br

Pendrive USB 2GB Estilo
Máquina Janome
Transferir bordados para a Máquina MC370E
Os caracteres a seguir podem ser utilizados em nomes de arquivos:
A – Z, a – z, 0 – 9, ! # $ % & ‘ ( ) = { } + _ – ^@ [ ]
O nome do arquivo não pode conter palavras acentuadas:
Aceito: #Sao Paulo~
Não aceito: São Paulo
A máquina aceita arquivos cujo nome possui até 10 caracteres.
Formatos de bordado compatíveis com o modelo MC370E: JEF
Clique neste link e faça o download de um bordado para fazer o teste:
Bordado Janome em formato JEF
O arquivo está compactado em formato ZIP.
Localize o arquivo no seu computador e abra para extrair o arquivo de bordado.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Coloque o pendrive no computador e verifique se está vazio. Caso tenha qualquer arquivo, retire-os
do pen drive.
Conecte o pen drive na máquina ligada
Aparecerá uma imagem que mostra que o pen drive não pode ser retirado e a máquina deve
permanecer ligada
Aguarde alguns segundos
A máquina criará automaticamente dentro do seu pen drive uma pasta chamada EMBF e dentro dela
será criada uma pasta chamada MyDesigns
Assim que a mensagem desaparecer da sua tela retire o pen drive da máquina
Conecte o pen drive no seu computador
Localize no seu computador o arquivo de bordado em formato JEF que deseja colocar no pen drive e
copie
Acesse o pen drive e cole o arquivo de bordado que você copiou dentro da pasta
MyDesigns(lembrando que esta pasta está dentro da pasta EMBF)
Retire o pen drive do computador (lembre-se de usar o recurso remover com segurança do seu
computador)
Conecte o pen drive na máquina novamente
Aguarde a leitura
Acesse a função pen drive da sua máquina e localize a pasta MyDesigns
O bordado que você colocou aparecerá na tela, clique sobre ele para selecionar
Sua máquina está pronta para bordar !

SAC (11) 3675-6754

sac@janome.com.br

janome.com.br

Pendrive USB 2GB Estilo
Máquina Janome
Transferir bordados para a Máquina MC350E
Os caracteres a seguir podem ser utilizados em nomes de arquivos:
A – Z, a – z, 0 – 9, ! # $ % & ‘ ( ) = { } + _ – ^@ [ ]
O nome do arquivo não pode conter palavras acentuadas:
Aceito: #Sao Paulo~
Não aceito: São Paulo
A máquina aceita arquivos cujo nome possui até 10 caracteres.
Formatos de bordado compatíveis com o modelo MC350E: JEF
Clique neste link e faça o download de um bordado para fazer o teste:
Bordado Janome em formato JEF
O arquivo está compactado em formato ZIP.
Localize o arquivo no seu computador e abra para extrair o arquivo de bordado.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Coloque o pendrive no computador e verifique se está vazio. Caso tenha qualquer arquivo, retire-os
do pen drive.
Conecte o pen drive na máquina ligada
Aparecerá uma imagem que mostra que o pen drive não pode ser retirado e a máquina deve
permanecer ligada
Aguarde alguns segundos
A máquina criará automaticamente dentro do seu pen drive uma pasta chamada EMBF e dentro dela
será criada uma pasta chamada MyDesigns
Assim que a mensagem desaparecer da sua tela retire o pen drive da máquina
Conecte o pen drive no seu computador
Localize no seu computador o arquivo de bordado em formato JEF que deseja colocar no pen drive e
copie
Acesse o pen drive e cole o arquivo de bordado que você copiou dentro da pasta
MyDesigns(lembrando que esta pasta está dentro da pasta EMBF)
Retire o pen drive do computador (lembre-se de usar o recurso remover com segurança do seu
computador)
Conecte o pen drive na máquina novamente
Aguarde a leitura
Acesse a função pen drive da sua máquina e localize a pasta MyDesigns
O bordado que você colocou aparecerá na tela, clique sobre ele para selecionar
Sua máquina está pronta para bordar !

SAC (11) 3675-6754

sac@janome.com.br

janome.com.br

Pendrive USB 2GB Estilo
Máquina Janome
Transferir bordados para a Máquina MC230E
Os caracteres a seguir podem ser utilizados em nomes de arquivos:
A – Z, a – z, 0 – 9, ! # $ % & ‘ ( ) = { } + _ – ^@ [ ]
O nome do arquivo não pode conter palavras acentuadas:
Aceito: #Sao Paulo~
Não aceito: São Paulo
A máquina aceita arquivos cujo nome possui até 10 caracteres.
Formatos de bordado compatíveis com o modelo MC230E: JEF
Clique neste link e faça o download de um bordado para fazer o teste:
Bordado Janome em formato JEF
O arquivo está compactado em formato ZIP.
Localize o arquivo no seu computador e abra para extrair o arquivo de bordado.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Coloque o pendrive no computador e verifique se está vazio. Caso tenha qualquer arquivo, retire-os
do pen drive.
Conecte o pen drive na máquina ligada
Aparecerá uma imagem que mostra que o pen drive não pode ser retirado e a máquina deve
permanecer ligada
Aguarde alguns segundos
A máquina criará automaticamente dentro do seu pen drive uma pasta chamada EMB e dentro dela
será criada uma pasta chamada EMBF
Assim que a mensagem desaparecer da sua tela retire o pen drive da máquina
Conecte o pen drive no seu computador
Localize no seu computador o arquivo de bordado em formato JEF que deseja colocar no pen drive e
copie
Acesse o pen drive e cole o arquivo de bordado que você copiou dentro da pasta EMBF (lembrando
que esta pasta está dentro da pasta EMB)
Retire o pen drive do computador (lembre-se de usar o recurso remover com segurança do seu
computador)
Conecte o pen drive na máquina novamente
Aguarde a leitura
Acesse a função pen drive da sua máquina e localize a pasta EMBF
O bordado que você colocou aparecerá na tela, clique sobre ele para selecionar
Sua máquina está pronta para bordar !

SAC (11) 3675-6754

sac@janome.com.br

janome.com.br

Pendrive USB 2GB Estilo
Máquina Janome
Transferir bordados para a Máquina MC200E
Os caracteres a seguir podem ser utilizados em nomes de arquivos:
A – Z, a – z, 0 – 9, ! # $ % & ‘ ( ) = { } + _ – ^@ [ ]
O nome do arquivo não pode conter palavras acentuadas:
Aceito: #Sao Paulo~
Não aceito: São Paulo
A máquina aceita arquivos cujo nome possui até 10 caracteres.
Formatos de bordado compatíveis com o modelo MC200E: JEF
Clique neste link e faça o download de um bordado para fazer o teste:
Bordado Janome em formato JEF
O arquivo está compactado em formato ZIP.
Localize o arquivo no seu computador e abra para extrair o arquivo de bordado.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Coloque o pendrive no computador e verifique se está vazio. Caso tenha qualquer arquivo, retire-os
do pen drive.
Conecte o pen drive na máquina ligada
Aparecerá uma imagem que mostra que o pen drive não pode ser retirado e a máquina deve
permanecer ligada
Aguarde alguns segundos
A máquina criará automaticamente dentro do seu pen drive uma pasta chamada EMB e dentro dela
será criada uma pasta chamada EMBF
Assim que a mensagem desaparecer da sua tela retire o pen drive da máquina
Conecte o pen drive no seu computador
Localize no seu computador o arquivo de bordado em formato JEF que deseja colocar no pen drive e
copie
Acesse o pen drive e cole o arquivo de bordado que você copiou dentro da pasta EMBF (lembrando
que esta pasta está dentro da pasta EMB)
Retire o pen drive do computador (lembre-se de usar o recurso remover com segurança do seu
computador)
Conecte o pen drive na máquina novamente
Aguarde a leitura
Acesse a função pen drive da sua máquina e localize a pasta EMBF
O bordado que você colocou aparecerá na tela, clique sobre ele para selecionar
Sua máquina está pronta para bordar !

SAC (11) 3675-6754

sac@janome.com.br

janome.com.br

Pendrive USB 2GB Estilo
Máquina Janome
Transferir bordados para a Máquina MB-7
Os caracteres a seguir podem ser utilizados em nomes de arquivos:
A – Z, a – z, 0 – 9, ! # $ % & ‘ ( ) = { } + _ – ^@ [ ]
O nome do arquivo não pode conter palavras acentuadas:
Aceito: #Sao Paulo~
Não aceito: São Paulo
A máquina aceita arquivos cujo nome possui até 10 caracteres.
Formatos de bordado compatíveis com o modelo MB-7: JEF e DST
Clique neste link e faça o download de um bordado para fazer o teste:
Bordado Janome em formato JEF
O arquivo está compactado em formato ZIP.
Localize o arquivo no seu computador e abra para extrair o arquivo de bordado.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º

Coloque o pendrive no computador e verifique se está vazio. Caso tenha qualquer arquivo, retire-os
do pen drive.
Conecte o pen drive na máquina ligada
Aparecerá uma imagem que mostra que o pen drive não pode ser retirado e a máquina deve
permanecer ligada
Aguarde alguns segundos
A máquina criará automaticamente dentro do seu pen drive uma pasta chamada EMB e dentro dela
será criada uma pasta chamada EMBF
Assim que a mensagem desaparecer da sua tela retire o pen drive da máquina
Conecte o pen drive no seu computador
Localize no seu computador o arquivo de bordado em formato JEF ou DST que deseja colocar no pen
drive e copie
Acesse o pen drive e cole o arquivo de bordado que você copiou dentro da pasta EMBF (lembrando
que esta pasta está dentro da pasta EMB). Se desejar, crie uma pasta dentro da pasta EMB para salvar
os seus bordados renomeie a pasta com o nome de sua preferência (lembrando que o nome da
pasta deve ser curto e não pode conter acentos, símbolos e espaço).
Retire o pen drive do computador (lembre-se de usar o recurso remover com segurança do seu
computador)
Conecte o pen drive na máquina novamente
Aguarde a leitura
Acesse a função pen drive da sua máquina e localize a pasta EMBF ou a pasta que criou
O bordado que você colocou aparecerá na tela, clique sobre ele para selecionar
Sua máquina está pronta para bordar !
SAC (11) 3675-6754

sac@janome.com.br

janome.com.br

Pendrive USB 2GB Estilo
Máquina Janome
Transferir bordados para a Máquina MB-4
Os caracteres a seguir podem ser utilizados em nomes de arquivos:
A – Z, a – z, 0 – 9, ! # $ % & ‘ ( ) = { } + _ – ^@ [ ]
O nome do arquivo não pode conter palavras acentuadas:
Aceito: #Sao Paulo~
Não aceito: São Paulo
A máquina aceita arquivos cujo nome possui até 10 caracteres.
Formatos de bordado compatíveis com o modelo MB-4: JEF e DST
Clique neste link e faça o download de um bordado para fazer o teste:
Bordado Janome em formato JEF
O arquivo está compactado em formato ZIP.
Localize o arquivo no seu computador e abra para extrair o arquivo de bordado.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º

Coloque o pendrive no computador e verifique se está vazio. Caso tenha qualquer arquivo, retire-os
do pen drive.
Conecte o pen drive na máquina ligada
Aparecerá uma imagem que mostra que o pen drive não pode ser retirado e a máquina deve
permanecer ligada
Aguarde alguns segundos
A máquina criará automaticamente dentro do seu pen drive uma pasta chamada EMB e dentro dela
será criada uma pasta chamada EMBF
Assim que a mensagem desaparecer da sua tela retire o pen drive da máquina
Conecte o pen drive no seu computador
Localize no seu computador o arquivo de bordado em formato JEF ou DST que deseja colocar no pen
drive e copie
Acesse o pen drive e cole o arquivo de bordado que você copiou dentro da pasta EMBF (lembrando
que esta pasta está dentro da pasta EMB). Se desejar, crie uma pasta dentro da pasta EMB para salvar
os seus bordados renomeie a pasta com o nome de sua preferência (lembrando que o nome da
pasta deve ser curto e não pode conter acentos, símbolos e espaço).
Retire o pen drive do computador (lembre-se de usar o recurso remover com segurança do seu
computador)
Conecte o pen drive na máquina novamente
Aguarde a leitura
Acesse a função pen drive da sua máquina e localize a pasta EMBF ou a pasta que criou
O bordado que você colocou aparecerá na tela, clique sobre ele para selecionar
Sua máquina está pronta para bordar !
SAC (11) 3675-6754

sac@janome.com.br

janome.com.br

