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Controleer vóór installatie van de software of de computer voldoet aan de 
technische systeemvereisten die verderop worden vermeld.

Controleer ook het volgende:

• De computer heeft een werkende USB-poort en een internetverbinding. 

• Het anti-virusprogramma is tijdelijk uitgeschakeld. 

• U hebt beheerdersrechten.

Koppel bij een update van het product de hardwaredongle pas wanneer 
daarom wordt gevraagd. In deze versie is de hardwaredongle vervangen door 
een productsleutel die staat op een kaart die bij het product is geleverd.

Snelle installatiehandleiding

Als u hulp nodig hebt bij installatie gaat u naar: 
https://www.bernina.com/v9#!support



Installatieprocedure

1. Steek de USB-stick voor software-installatie in de USB-poort van de 
computer en wacht totdat u het welkomstscherm ziet. U kunt de 
installatie ook handmatig starten door te dubbelklikken op setup.exe.

2. Voer de instructies op het scherm uit om de installatie te voltooien en 
start de pc opnieuw wanneer dat wordt gevraagd.

3. Dubbelklik op het nieuwe pictogram op het bureaublad om de software 
te starten.

4. Om u aan te melden moet u eerst een nieuwe account maken. Selecteer de 
knop voor het maken van een nieuwe account en voer de instructies op het 
scherm uit. Opmerking: voor deze stap is een internetverbinding vereist.

5. Als u DesignerPlus hebt gekocht, wordt een bericht voor configuratie van 
CorelDraw® weergegeven. Klik op OK.

6. Als u een update hebt gekocht, sluit u de hardwaredongle van de vorige 
versie aan wanneer dat wordt gevraagd. Klik op OK om de software 
te activeren. De hardwaredongle wordt na afloop van dit proces 
gedeactiveerd en hebt u na een succesvolle update niet meer nodig.  
Als u een update uitvoert vanuit V8, moet u hetzelfde e-mailadres gebruiken 
als u voor de registratie van de software van V8 hebt gebruikt. De nieuwe 
productcode wordt dan automatisch afgestemd met de oude productcode. 
Opmerking: voor deze stap is een internetverbinding vereist.

Raadpleeg voor meer informatie ook de snelstarthandleiding die u hier kunt 
downloaden: https://www.bernina.com/v9#!support



Systeemvereisten

Voor het uitvoeren van de software moet uw systeem aan de volgende 
vereisten voldoen.

Onderdeel Minimum Aanbevolen

CPU Intel® Core i3 of  
AMD Ryzen 3

Nieuwste Intel®  
Core i5/7-processor

Besturingssysteem Microsoft Windows 10  
64-bits, met nieuwste 
updates

Microsoft Windows 
10 (64-bits versie) met 
nieuwste update

Browser Microsoft Edge of 
hoger

Microsoft Edge of 
hoger

Geheugen 8 GB 16 GB of meer

Grootte harde schijf 80 GB 256 GB of meer  
(Solid State Drive)

Vrije ruimte op schijf 40 GB 60 GB of meer

Grafische kaart Ondersteuning voor 
Highest Color (32-bits) 
en resolutie  
(1366 x 768)

Ondersteuning voor 
Highest Color (32-bits) 
en resolutie  
(1920 x 1080)

Beeldscherm 1366 x 768  
schermresolutie

1920 x 1080  
schermresolutie 

USB-poort Vereist voor installatie van software.

Geluidskaart Vereist voor online videohelp.

Internetverbinding Vereist voor productactivering en -registratie en 
aanmelding.



Pc-specificaties
Controleer of uw pc voldoet aan de systeemvereisten. Controleer CPU/RAM 
evenals ruimte op harde schijf. In de tabel staan de minimale systeemvereisten.

Vrije ruimte op harde schijf
BERNINA V9 neemt 5 GB aan ruimte op de harde schijf in beslag, afhankelijk 
van de geïnstalleerde opties. Voor CorelDRAW® SE is nog eens 3 GB nodig.

Schermresolutie
Sommige knoppen zijn mogelijk niet zichtbaar in de gebruikersinterface 
als het beeldscherm op een lagere resolutie is ingesteld. De fysieke grootte 
van uw beeldscherm is van invloed op de optimale schermresolutie. Bij 
grotere lettertypen wordt het probleem erger. Probeer bij problemen met de 
zichtbaarheid zowel de schermresolutie als de grootte van het lettertype aan te 
passen. Zo moet een resolutie van 1366 x 768 met een lettergrootte van 100% 
of 125% acceptabel zijn.

Informatie voor Mac
BERNINA V9 kan worden geïnstalleerd op een Mac met een Intel-processor 
waarop Boot Camp wordt gebruikt om Windows 10 op een speciale partitie 
uit te voeren. Het gebruik van software voor virtuele machines om Windows 
binnen het Mac-besturingssysteem uit te voeren, wordt niet ondersteund. Een 
partitie van ten minste 85 GB is vereist, 100 GB is aanbevolen.
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Opmerking
De schermafbeeldingen in deze publicatie dienen als representatie, niet 
als exacte duplicaten van de schermlay-outs die door de software worden 
gegenereerd.

Productlicentieovereenkomst
BERNINA International AG verleent u, de koper, een niet-exclusieve  
licentie voor één gebruiker om de producten te gebruiken in overeenstemming 
van de voorwaarden die zijn gedefinieerd in de licentieovereenkomst  
voor eindgebruikers (EULA), die u kunt downloaden van  
https://www.bernina.com/v9#!support

Beperkte garantie
BERNINA International AG biedt een garantie van 90 dagen, met ingang 
van de dag van aflevering van de software aan u, dat de producten vrij zijn 
van gebreken in materiaal en afwerking. Uw enige rechtsmiddel in geval van 
schending van deze garantie is dat u de producten samen met het bewijs van 
aankoop binnen de garantieperiode aan BERNINA of een geautoriseerde dealer 
kunt retourneren. De producten worden dan gratis vervangen. De kosten voor 
transport en verzekering zijn voor uw rekening, en u draagt het risico dat 'de 
producten' verloren gaan of beschadigd worden. De koper beoordeelt zelf of 
de software geschikt is voor het doel waarvoor hij deze wil gebruiken, en het 
volledige risico in verband met de resultaten en prestaties van de software 
berust bij de koper. Overeenkomstig de garanties en wettelijke bepalingen 
wijst BERNINA International AG nadrukkelijk en zonder restricties elke garantie 
af, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties en voorwaarden van 
verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, claims en niet-inbreuk. 
BERNINA International AG geeft specifiek geen garantie dat de software aan 
de eisen van de koper voldoet, dat de software zonder onderbrekingen of 

Juridische kennisgeving



fouten werkt of er exact hetzelfde uitziet zoals beschreven in de bijbehorende 
documentatie.

Beperkte aansprakelijkheid
BERNINA International AG, alsmede zijn ontwikkelaars, functionarissen, 
medewerkers en verbonden ondernemingen zijn, in de maximale omvang van 
wat wettelijk is toegestaan, in geen geval verantwoordelijk voor gevolgschade, 
incidentele schade of indirecte schade (met inbegrip van winstderving, 
onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van zakelijke informatie, en 
dergelijke), voorzien of niet-voorzien, wegens het gebruik of niet kunnen 
gebruiken van de software en het bijbehorende beveiligingsapparaat en 
de kabel en de bijbehorende documentatie, ongeacht de grondslag van de 
claim, zelfs wanneer BERNINA of een geautoriseerde BERNINA dealer op de 
mogelijkheid van een dergelijke schade is geattendeerd. In sommige staten 
of rechtsgebieden is de uitsluiting van incidentele schade, gevolgschade of 
speciale schade niet toegestaan, dus mogelijk is de bovengenoemde beperking 
of uitsluiting niet op u van toepassing.

Commercieel gebruik van borduurmotieven
Met de aankoop van BERNINA® borduursoftware verleent BERNINA 
International AG de gebruiker het recht op commercieel gebruik van alle 
inbegrepen borduurmotieven (bijv. voor verkoop en reclame), mits het 
borduurmotief is geborduurd op stof (of vergelijkbaar). Dit heeft ook 
betrekking op alle geïntegreerde borduurlettertypen, maar met uitzondering 
van alle TrueType-lettertypen en handelsmerken in het algemeen, met name 
die van BERNINA International AG.

Het commerciële gebruik van borduurmotieven van BERNINA® borduursoftware 
als bestanden in digitale vorm (bijv. individuele verkoop of inbegrepen 



borduurmotieven) is uitsluitend toegestaan wanneer het motiefbestand als 
zodanig aanzienlijk is gewijzigd. Aanzienlijk wil zeggen dat er sprake is van 
een duidelijke wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke borduurmotief. 
Gebruikers die met CorelDRAW® werken, worden verwezen naar de 
licentieovereenkomst voor eindgebruikers bij ‘Over CORELDraw’.

Beëindiging
Uw licentie voor gebruik van de BERNINA® borduursoftware is geldig mits u zich 
houdt aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Deze licentie wordt 
automatisch zonder voorgaande kennisgeving van BERNINA International AG 
beëindigd als u de voorwaarden van de licentieovereenkomst niet nakomt.

U kunt deze licentie te allen tijde beëindigen door het complete BERNINA® 
product, alle kopieën ervan en alle bijbehorende documentatie aan de reseller 
te retourneren. U hebt geen recht op restitutie.

Contact
Neem bij vragen contact op met de BERNINA dealer of met BERNINA 
International AG CH-8266 Steckborn/Zwitserland

Tel: (41) 52-762 11 11
Fax: (41) 52-762 16 11
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