
A Premier+™ Embroidery Intro szoftver ismertetője
(NEM TOVÁBBÉRTÉKESÍTHETŐ)

Üdvözöljük az Embroidery Intro szoftver felhasználói körében! Kérjük, a hímzőgépével kapott termékkódot tegye 
egy biztonságos helyre. Ez a kód és a gép megvásárlásakor kapott számla bizonyítják, hogy Ön a szoftver jogos 
tulajdonosa. Az Embroidery Intro szoftvert az egyedi termékaktivációs kóddal aktiválhatja.

A SZOFTVER FUNKCIÓI
Az Embroidery Intro szoftverrel kedvére módosíthatja a hímzőmintákat, mielőtt még kihímezné őket. A mintákat 
egy 3D-s, valósághű hímzőkeretben alakíthatja, tetszés szerint elforgathatja, függőlegesen vagy vízszintesen 
tükrözheti, valamint átméretezheti. A szoftverrel korlátlan mennyiségű mintát és feliratot szerkeszthet át.
A hímzések színösszetételét kedvenc gyártója cérnáihoz igazíthatja, majd a kész mintákat különböző feliratokkal és 
bordűrökkel ékesítheti. A SzínCsoportosítás (ColorSort) funkcióval a színsorrendet úgy módosíthatja, hogy a hímzés 
elkészítéséhez a lehető legkevesebb cérnaváltásra legyen szüksége. Több mintát össze is csoportosíthat, majd 
csoportként mozgathat.
Munkáihoz akár 4 soros feliratokat is adhat, ráadásul a feliratok betűit egyenként szerkesztheti át. A BetűTervező 
(QuickFont) varázslóval a számítógépén található legtöbb TrueType® vagy OpenType® betűtípust is hímezhető 
betűtípussá alakíthatja. És végül használhatja a SzuperTervező (SuperDesigns) funkciót, hogy munkáit különböző 
feliratokkal és bordűrökkel díszítse.



TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
A szoftver telepítése előtt ellenőrizze, hogy 
számítógépére Rendszergazdaként van-e bejelentkezve, 
illetve hogy a gép rendelkezik-e működő 
internetkapcsolattal.

A szoftver telepítése
1. Töltse le a szoftver legfrissebb verzióját a http://

www.vsmsoftware.net/Registration/
EmbroideryIntro/ weboldalról.
Adja meg adatait és jelentkezzen be, hogy a szoftvert
letölthesse vagy megkereshesse a legújabb verziót. Ha
még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat. A regisztrációt
követően a rendszer email-ben elküld Önnek egy
jelszót. Ha szeretné, az első bejelentkezés után a jelszót
megváltoztathatja. A szoftver következő elemeit kell
letöltenie:  Premier+™ alkalmazások, Premier+™

összetevők, Premier+™ dokumentáció és Premier+™

Fájlkezelő bővítmények.  Fontos!  A regisztráció
során lehetősége lesz megadnia varró- vagy
hímzőgépe(i) modelljét és szériaszámát. Ez NEM
minősül termék- vagy jótállási regisztrációnak.

2. Telepítse a szoftvert a képernyőn látható utasításokat
követve. Ha megjelenik "A Windows a beleegyezését
kéri a művelet folytatásához" üzenet, kattintson a
"Folytatás" gombra.

3. Ha szükséges, ismételje meg a lépéseket a szoftver
további összetevőinek (pl. a Windows Fájlkezelő
bővítménynek) telepítéséhez.

A szoftver aktiválása 
Ajánlott, hogy a telepítés után azonnal 
aktiválja szoftverét.

4.

5.

Kattintson a Premier+™ beállítások menüjében 
található Regisztráció gombra. A szoftver 
aktiválását a regisztráció által végezheti el.
Adja meg vagy ellenőrizze a szükséges adatokat, 
beleértve a vásárlói és kereskedői adatokat.

6. Amikor szükséges, adja meg a 18 karakterből álló
termékaktivációs kódot. A regisztrációs folyamat
végén a szoftver automatikusan aktiválódik.

A termékaktivációs kódot újra felhasználhatja, ha 
vásárol egy új számítógépet, vagy ha a szoftvert egyszerre 
két számítógépen szeretné használni. Mivel a szoftver 
nem továbbértékesíthető, azt és a hozzá tartozó 
termékaktivációs kódot harmadik félre ruházni nem 
szabad. A szoftver használatát a 
PremierPlusEmbroidery.com/License weboldalon 
található "Értékesítési- és licenszfeltételek" dokumentum 
szabályozza.

A szoftver elindítása
A Windows® 10 vagy a Windows® 8 Start menüjéből
1. A képernyő bal alsó sarkában levő ikonnal nyissa meg a 
Windows® 10 vagy a Windows® 8 Start menüt.
2. Írja be a “ Prem” kifejezést, hogy megjelenjen a Kereső.
3. A Keresőben válassza ki az Alkalmazások fület.
4. Kattintson a Premier+™ Embroidery Intro-ra.

A Windows® 7 Start menüjéből

1. Kattintson a képernyő bal alsó sarkában található
Start gombra, hogy megjelenjen a Start menü.

2. Mozgassa a kurzort a Minden Program mező fölé,
hogy megjelenjen egy újabb menü.

3. Kattintson a Premier+™ Embroidery Intro mezőre,
és egy újabb menüben megjelennek az elérhető
programok.

4. Kattintson a Premier+™ Embroidery Intro-ra.

Parancsikonok
A fent leírtak mellett a szoftvert az asztalon lévő 
Premier+™ Embroidery Intro parancsikonnal is 
elindíthatja. A telepítés során a parancsikont a varázsló 
automatikusan létrehozza. 
Windows® 10 (Start menü); Windows® 8

1. Kattintson a Start menüben található Premier+™ 
Embroidery Intro csempére.

Windows® 10 (Asztal); Windows® 7 
1. A futó programokat zárja be vagy tegye le a tálcára.
2. Kattintson duplán a Premier+™ Embroidery Intro

mappa parancsikonjára. Megjelenik az elérhető
programok listája.

3. Kattintson duplán a Premier+™ Embroidery Intro-
ra.

A PDF formátumú kezelési útmutatók 
megtekintése és kinyomtatása
Az Embroidery Intro szoftver használatáról a program 
beépített súgójában vagy a telepítés során felmásolt PDF 
formátumú kezelési útmutatókból tájékozódhat.
Ha meg szeretné tekinteni a Premier+™ Embroidery 
Intro szoftver kezelési útmutatóit, kattintson duplán az 
asztalon lévő Premier+™ Embroidery Intro 
parancsikonra, majd kattintson duplán az Útmutatók 
mappára, majd a Kezelési útmutatók mappára. Válassza 
ki, nyissa meg és olvassa el a kívánt útmutatót. 
(Windows® 10, 7 vagy Windows® 8)
A PDF útmutatók megnyitásához és kinyomtatásához 
szüksége lesz egy PDF olvasóra, például a Windows® 
Reader-re (része a Windows® 10 és 8 operációs 
rendszereknek) vagy az Adobe® Reader-re 
(beszerezhető a www.adobe.com weboldalról).
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