Installatie van de Singer Quantum futura software
Om problemen met het stuurprogramma te voorkomen is het
belangrijk dat u onderstaande stappen in de juiste volgorde
uitvoert!
1. Start uw PC op.
2. Bevestig de borduurtafel aan de Quantum futura machine
3. Verbind de machine met de PC door middel van de meegeleverde USBkabel.
4. Zet de machine nog niet aan
5. Installeer als eerste de programma-CD-rom. Volg de aanwijzingen op
het scherm. In de meeste gevallen kunt u volstaan met steeds klikken
op «next» of Ja/Yes. Het installatieprogramma zal aangeven dat de
software geïnstalleerd zal worden in de map C:\FUTURA . Laat deze
standaardinstelling staan!!!
6. Laat de CD-rom in het CD-rom station zitten na de installatie.
7. Zet de Quantum futura machine aan
8. Uw PC zal aangeven dat er nieuwe hardware gevonden is, en vraagt u
of u deze hardware wilt installeren.
9. Laat de standaardinstelling staan, de PC zal de benodigde software
automatisch vinden op de programma-CD-rom. Na de installatie krijgt
u de melding dat de benodigde software voor de hardware is
geïnstalleerd en dat de hardware gebruikt kan worden.
Dit hoeft u alleen de eerste keer te doen. De machine zal daarna door de
PC herkend worden als de USB-kabel aangebracht wordt in de PC. De
futura software kan nu gestart worden door te dubbelklikken op het
pictogram op het bureaublad.
NB: de futura software kan alleen gestart worden indien de futura
machine verbonden is met de PC en ingeschakeld is.
Aanvullende software installeren:
• Installeer de bonusCD, het installatieprogramma zal automatisch
starten. Volg de aanwijzingen op het scherm
• Installeer AutoPunch. Volg de aanwijzingen op het scherm. Tijdens de
installatie verschijnt een venster waarin een ProductKey ingevoerd
dient te worden. Deze ProductKey vindt u achter op het doosje.
• Indien uw PC draait onder Windows XP en u heeft Service Pack 2
geinstalleerd, dan heeft u een Patch nodig, deze kunt u downloaden op
http://www.futura-support.com , onder «Downloads»
• Installeer eventueel de optionele software: PhotoStitch, CrossStitch en
Hyperfont.
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