
Vackert upplyst



Visa din personlighet
Din kreativa sida återspeglar din personlighet. Du har en allvarlig sida som önskar

precision. Du älskar att utforska möjligheterna med broderidesign. Du har även en

praktisk sida som ej önskar använda onödig tid på att montera komplicerade

broderienheter.

Lyckligtvis, för dig, är Memory Craft 9700 designad med alla de bästa fördelarna och

egenskaperna. Du får Janome´s legendariska stygnkvalitet, användarvänlighet och

design layout på färgtryckskärm. Inbyggd

broderienhet med endast två stegs

konvertering från symaskin till

broderimaskin.

SY MED ENKELHET
OCH PRECISION
Memory Craft 9700 
har kraften och
precisionen från
stygnmekaniken
kombinerat med
suverän datakontroll.
Allt från utsmyckning
med de dekorativa
sömmarna och
delikata
heirloomsömmarna,
till quiltning och
beklädnadssömnad.
Det går snabbt och
resultatet blir
imponerande.

ANVÄNDARVÄNLIG
BRODERIMASKIN, INBYGGD
BRODERIENHET
Janome`s broderimaskiner har
enkel konvertering från symaskin
till broderimaskin, endast två steg,
ett tryck på tryckskärmen och sätt
på broderifoten. Klar till att brodera!
Tack vare vår patenterade
teleskoparm, är det inte bara enkelt,
resultatet blir dessutom
enastående imponerande.
Sy och brodera dina projekt i den
ordning du önskar, växla mellan 
att sy och brodera, för att åter 
sy igen – lekande lätt.
En äkta kombinationsmaskin!

MÅNGA DEKORATIVA SÖMMAR
Välj bland de 98 inbyggda dekorativa sömmarna. Du kan redigera varje
enskild söm eller kombination och spara i maskinens internminne.



Tryck, dra och släpp
Om du kan peka, så kan du använda vår mest avancerade redigeringsfunktion på tryckskärmen.

1. Importera design från
PC Design kort eller 
ATA PC kort.

2. Du kan även välja från det breda utbudet av vackra inbyggda design.
Det finns hela 95 olika design att välja mellan, 7 stora till den stora ramen och 88 
i standardstorlek..

3. Kombinera design och
bokstäver, genom att välja
något av de tre inbyggda
typsnitten.

4. Skapa vackra
monogram bestående 
av 2 eller 3 bokstäver.

5. Rotera och
ändra storlek
på designen.

6. Flytta runt designen för att kombinera design. Du
kan dra och placera design med din fingertopp eller
genom att använda positionspilarna.

7. Välj din favorittråd, för
korrekt färgnummer,
Janometråd, Robison Anton, Madeira
eller Mettler.

8. Du är nu redo att starta
brodera! Du får all information
du behöver på tryckskärmen,
broderitid, antal färger,
storlek m.m.

9. Spar designet i
maskinens internminne.

STANDARD RAMAR
Välj ram på tryckskärmen. Både den stora ramen (140x200mm)
och standardramen (124x110mm) följer med som standard
tillbehör med maskinen.

GÖR SUPERSTORA BRODERIER MED GIGA RAM SETET
Innehåller Gigaramen (230x200mm), programvaran Customizer
för stygnsättning och layout, samt en kollektion med 50 design
specialdesignade till Gigaramen.

BRODERA UTANFÖR RAMARNAS GRÄNSER 
Exklusivt för Janome är Clothsettern. Detta extra tillbehör hjälper
dig att placera och kombinera design varsomhelst och med precis
exakthet. Med hjälp av Clothsettern`s exakthet är du ej beroende
av ramstorleken, du bestämmer hur stort broderiet ska bli.

UPPDATERA DIN MASKIN MED PROGRAMVARA
Du kan uppdatera din maskins programvara. Detta betyder att
om Janome kommer med nya sömmar eller andra fördelar, har
du möjligheten att uppdatera din maskin gratis eller till en låg
kostnad. Du får då en ny maskin med ett enkelt knapptryck.

Standard och extra tillbehör. Du kan välja mellan en mängd extra tillbehör till din maskin.
Fråga din återförsäljare eller besök vår hemsida www.janome.se för mer information.
Kom även ihåg att din MC9700 kan uppdateras via programvara.

Standardram: 126x110mm
Stor ram: 140x200mm

Extra tillbehör
Giga ram set

Uppdatering av
programvara

Extra tillbehör
Clothsetter



Obegränsade designmöjligheter
Välj favoritdesign eller pröva dem alla.

VÄLJ BRODERIDESIGN FRÅN INBYGGD MENY
MC9700 levereras med 95 inbyggda broderidesign,
det är bara att starta utforska.

VÄLJ FRÅN PC DESIGN KORT KOLLEKTIONEN
Här kan du välja mellan hundratals av färdigt stygnsatta
broderidesign anpassade till Janome maskinerna. Allt ifrån små
till stora blommor, barndesign, spetsar, Redwork, juldesign,
heirloom m.m. För designmeny se www.janome.se. De senaste
av korten finns även på CD ROM, vilket gör det enklare för dig
om du önskar att kombinera och redigera designen i din PC.

SKAPA EGNA UNIKA DESIGN MED STYGNSÄTTNINGS 
PROGRAMVARA
Skapa egna design med våra användarvänliga programvaror
som t.ex. Customizer och Digitizer. De erbjuder dig
möjligheterna till att skapa ditt unika design. Enkla att använda
och pedagogiskt uppbyggda – klicka och skapa!

SNABB ÖVERFÖRING MED ATA PC KORT MÖJLIGHET

Oberoende av varifrån du hämtar designet, så är det snabbt och
enkelt att överföra det till din MC9700 via ATA PC kort (standard
data tillbehör). Överföringen går mycket snabbare och säkrare
än med de gamla 3,5” disketterna som konkurrerande
symaskinsmärken använder. ATA PC korten tål värme och
damm, vilket inte 3,5” disketten gör. ATA PC korten är standard
till PC, digitalkameror och kan köpas i närmaste butik som säljer
elektronik, datorer, kameror m.m.

LASTA NER DESIGN FRÅN INTERNET 
Det finns många Internetplatser som erbjuder nedlastning av
.jef broderidesign. Endast överför designen till ATA PC kortet 
och importera in i din MC9700.

ANVÄND DE KLASSISKA FAVORITERMA FRÅN 
MEMORY KORTEN
Med kortläsaren (extra tillbehör) kan du importera design från
Memory kort (tresiffriga) direkt in i din MC9700.

Importera broderidesign från många olika källor. Välj broderidesign
från PC Design kort, lasta ner från Internet, skapa egen design med
Janome´s programvaror. Importera designen enkelt med ATA PC kort.
Färgtryckskärmen ger dig full kontroll.



FÖRDELARNA DU BEHÖVER FÖR
AVKOPPLANDE SÖMNAD
Du har tillgång till en mängd nytto-
och dekorativa sömmar. Dessa sömmar
kan du dessutom redigera och
kombinera, samt spara dem i
maskinens internminne. Dessutom kan
du välja mellan 7 olika knapphål.
Maskinen erbjuder dig halvautomatisk
nålträdare, tvillingnålsvakt och
automatisk trådspänningskontroll.
Det perfekta valet för överlägsen
sömnad.

ENKELT MED FÄRGTRYCKSKÄRM
MC9700 är användarvänlig med
pedagogisk utformning av menyer och
instruktioner. Välj det du önskar med
ett enkelt tryck på tryckskärmen. Välj
söm och programmera in egna val för
stygnbredd och längd. I
broderimaskinen ser du broderiet
direkt på skärmen.

DU BEHÖVER EJ ANVÄNDA PC FÖR ATT KOMBINERA DESIGNLAYOUT
Sätt i ett PC Design kort i din MC9700 eller spar ett design från din PC på
ett ATA PC kort. Tryck på tryckskärmen för att välja broderiram, tryck igen
för att importera design, kombinera med bokstäver. Rotera, ändra storlek,
zooma in samt positionera designen. Du kan till och med välja favorit
trådmärke för korrekta färgnummer.

Användarvänlighet – ger bästa resultatet!
Memory Craft 9700 öppnar upp möjligheterna för professionell brodering och

sömnaden blir lekande lätt. Färgtryckskärm, upplyst tryckskärm informerar dig

om allt du behöver veta. En Janome är enkel att använda – packa upp ur

kartongen – klar att använda.



GENERELLT

UPPLYST LCD FÄRGTRYCKSKÄRM

JUSTERINGSMÖJLIGHETER FÖR GRUNDINSTÄLLNINGAR

SPRÅKVAL (BL.A. SVENSKA)

UPPGRADERBAR VIA PROGRAMVARA

INTERNMINNE

ÖVERTRÅD, UNDERTRÅD OCH PRESSARFOTSSENSORER

AUTO TRÅDSPÄNNINGSKONTROLL

AUTOMATISK MATARSÄNKNING

TILLBEHÖRSFÖRVARING I TOPPLOCKET

INBYGGD SYBELYSNING

HALVAUTOMATISK NÅLTRÄDARE

SIDOKÅPA MED GÅNGJÄRN FÖR ENKELT LAMPBYTE

SÖMNAD

SYHASTIGHET 820 SPM MED HASTIGHETSKONTROLLREGLAGE

98 NYTTO- OCH DEKORATIVA SÖMMAR

TVILLINGNÅLSVAKT

7 KNAPPHÅL

START/STOPP KNAPP

BRODERI

TVÅ STEGS KONVERTERING FRÅN SYMASKIN TILL BRODERIMASKIN

PC ÖVERFÖRING VIA ATA PC KORT

INBYGGD BRODERIENHET

BRODERIHASTIGHET 450-650 SPM

95 INBYGGDA BRODERIER (7 STORA OCH 88 STANDARD)

TRE INBYGGDA TYPSNITT

2 OCH 3 BOKSTÄVERS MONOGRAM

KONVERTERING TILL FYRA OLIKA TRÅDLEVERANTÖRER

BRODERIAREAKONTROLL

TRYCK, DRA OCH SLÄPP FUNKTION FÖR DESIGNPLACERING

ÄNDRA STORLEK 90-120%

ROTERA I 45 GRADERS INTERVALLER

VÄND UPP OCH NER SAMT SPEGELVÄND

TIDSINDIKATOR

STYGNRÄKNARE

ZOOM IN OCH UT

MEDFÖJANDE RAMAR: A-RAM 126X110MM

B-RAM 140X200MM

Fördelar med Memory Craft 9700 
www.janome.com

ERGONOMISK
UTFORMNING

INBYGGD BELYSNING

SIDOKÅPA MED GÅNGJÄRN

FÄRGTRYCKSKÄRM

TELESKOP BRODERIARM

TILLBEHÖRSFÖR VARING I

TOPPLOCKET

DROPP I  SPOLILÄGG

ATA PC KORT UT TAG

EX TRA T ILLBEHÖRSFÖR VARING I

FRIARMSBORDET

HALVAUTOMATISK NÅLTRÄDARE

ENHANDSTRÄDNING

Besök din Janome återförsäljare idag

www.janome.se
Kundtelefon 08-243030


