Vi har erfaret at der kan være følgende problemer med brug af
6D eller Premier?
Problemer med din Dongle til 6D eller Premier+

I forbindelse med en opdatering af Windows 10, har jeg oplevet at min Dongle (Hasp) ikke virkede til hverken 6D
eller Premier +.
Der popper en meddelelse op, hvor der står at den ikke virker. Kan ikke huske den nøjagtige tekst.
Du skal slå dit Firewall fra. Sluk din computer.
Tænd den igen. Åbn 6D eller Premier+. Slå Firewall til igen. Så skulle det virke.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mærkelig ikon som du ikke kan åbne.

Når du åbner et vp3 broderi i Premier+. Laver ændringer på
den og klikker på Save
for at gemme den med
ændringerne, eller lukker ned for programmet og bliver
spurgt om du vil gemme ændringer og siger ja.

Vil du i de fleste tilfælde få denne ikon

som du ikke kan åbne.

Det du skal gøre er at højre klik på den, vælg Omdøb, som næsten står nederst.
Slet 3 tallet og skriv 4. Enter. Denne meddelelse
popper op og den siger du ja til.

Nu kan du åbne broderiet igen.

Fjern sort baggrund i Eksplore Plugin/Stifinder
i 6D og Premier+

Nu er det Premier+ eksemplet er vist i, det kunne lige så godt være i 6D, uanset det, er det vigtigt du har den seneste
opdatering.

1. I Windows 7,8 eller 10 klik på Stifinder/Eksplore Plugin

i menubjælken i bunden af din computer.

2. I venstre side af det åbnede vindue, klik på Denne Pc/Computer.
3. Derefter marker dit (C:) drev.

Højre klik i den blå markering.

Hvis du har gemt dine broderier på et andet drev, i stedet for C drevet, skal du klikke på det i stedet.

4. Klik på Egenskaber

5. Klik på Diskoprydning………. Vent lidt

Fjern evt. flueben.

6. Kør ned i bunden, hvor du kan se at der står Minaturer. Der skal du ikke fjerne fluebenet. Klik OK

7. Klik på slet filer
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