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Deze tip is een vertaling van de ‘Tip of the Day’  

van de EQ7 software van Electric Quilt. 

EQ7 Tip van de dag (EXTRA) 
 

Als de computer wilt upgraden van 
Windows 8 naar Windows 10 moet u EQ7 

eerst de-activeren. 

 

De-activeren en activeren bij upgrate van Windows 8 naar 10 
 

Start de computer en start EQ7 op!  
Klik in een willekeurig project op Help in 
de bovenste menubalk.  >  

Klik daarna op ‘About EQ….’ 

Er verschijnt nu een veld met uw eigen 
gegevens die bekend zijn bij Electric 
Quilt. Deze gegevens hebt u weer nodig 

bij het activeren. Noteer deze nummers, 
ze staan ook op uw installatie CD. 

 

 
Sluit EQ7 af 

 

Ga naar het startmenu en zoek bij 

programma’s naar Electric Quilt 
    

Klik op EQ7 en klik daar op de-activating 
on this computer. 

 

   
Er verschijnt nu een menu of u werkelijk 
wilt de-activeren. Hier staat ook uw 

activeringscode die u nodig hebt voor een 
andere computer om EQ7 daarop te 

installeren.  KIES JA 
 

Er verschijnt nu een scherm die u vertelt 
dat het de-activeren is gelukt. Klik op OK 

 
Installeer nu Windows 10 op uw computer 
 

  

Ga door naar de volgende pagina om opnieuw te activeren. 
 

  

Extra 

De-activeren bij upgrade van 

Windows 8 naar Windows 10 
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Deze tip is een vertaling van de ‘Tip of the Day’  

van de EQ7 software van Electric Quilt. 

Zodra  Windows 10 op uw computer staat 

kunt u EQ7 weer activeren. Ga opnieuw 
naar het Startmenu > programma’s > EQ 

> EQ7 > EQ7   

U krijgt nu een scherm waarop staat dat u 

EQ7 al heeft gekocht en dat u het graag 
wilt activeren. Klik op de groene pijl.  

Vul bij het volgende scherm uw ID 
nummer in en uw wachtwoord 
(Password). 

Uw ID staat waarschijnlijk al ingevuld. 
Zodra alle velden zijn ingevuld verschijnt:  

 Klik hier op. 

 
Er verschiijnt nu een scherm dat uw 

activering is gelukt. 
 

Klik opnieuw op  

 
EQ7 zal nu starten. U kunt weer op deze 

computer aan het werk met EQ7. 

  
 


