De SINGER FUTURA gebruiken met de kleine ring.
Dit document geeft antwoord op de vraag wat onderstaande foutmelding
betekent en hoe dit op te lossen.

De FUTURA machine geeft maar één maal aan de PC door welke borduurring
aan de borduurmachine aangebracht is – als het FUTURA-programma gestart
wordt. Als er geen borduurring aangebracht is, veronderstelt het programma dat
de grote borduurring aangebracht is. Dus, als de gebruiker besluit om een
andere ring te gebruiken dan de machine aangegeven heeft, is het nodig om de
instellingen van het programma te veranderen, voordat er geborduurd kan
worden (zie stap 4 hieronder).
Er is echter een correcte procedure / volgorde om de FUTURA machine in te
stellen voor borduren. Het borduren in een andere volgorde voorbereiden zal
bovenstaande foutmelding tot gevolg hebben als de kleine ring wordt gebruikt.
De juiste manier om de FUTURA in te stellen voor borduren is als volgt:
1. Zet de FUTURA machine aan, zonder dat de ring aangebracht is.
2. Bevestig de borduurring die u wilt gaan gebruiken.
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3. Open NU het FUTURA programma. Het systeem signaleert welke
borduurring aan de machine bevestigd is.
4. Als de grote borduurring bevestigd is aan de FUTURA, maar het is
wenselijk om te veranderen naar de kleine ring, verwijder dan de grote
borduurring en vervang deze door de kleine borduurring. Maar voordat
een motief geselecteerd wordt, is het nodig om in de menubalk «Tools» >
«Select Hoop» > «Small Hoop» te kiezen. (Het zelfde geldt voor
veranderen van kleine naar grote borduurring, wanneer het programma
eenmaal is geopend). Het is echter mogelijk dat de FUTURA “in de war”
raakt als steeds de ringgrootte veranderd wordt. Aanbevolen wordt om de
procedure beschreven in stap 1 t/m 3 te volgen.
NB:
Als de FUTURA machine aangezet wordt terwijl de kleine ring reeds bevestigd is,
zal de Start-knop rood knipperen. Het is niet mogelijk om door te gaan tenzij de
machine uitgezet wordt, de ring wordt verwijderd en bovenstaande stappen in
correcte volgorde gevolgd worden.
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