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SVAB GRIP L8 
LAYOUTER FÖR UTSKRIFT

INSTRUKTIONER 
  
OBS! Att fylla i och skriva ut detta dokument 
genom din webbläsare (öppnat i webbläsaren) 
ger ofta dåligt resultat. Spara istället detta 
dokument till ditt skrivbord och öppna det 
därifrån. 
  
Dokumentet innehåller flera sidor, leta reda på 
gällande layout för ditt vänster och/eller 
högerhandtag. Joystickens framsida (inom cirkeln) 
är samma för alla layouter. Fyll i vilka funktioner de 
olika rullarna och knapparna styr. Var noga med att 
fylla i layout för samtliga konfigurerade profiler/
banker (du kan använda flera rader i rutorna). 
  
UTSKRIFT, TVÅ SIDOR PÅ ETT A4 
För att skriva ut det ifyllda dokumentet behöver du 
Adobe Reader som är ett gratisprogram vilket du 
kan ladda hem och installera på din dator. (Om du 
även vill kunna spara din layout till fil, se nedan). 
  
"Skriv ut" dokumentet för att komma till 
utskriftsdialogen. Skriv in layouternas sidor avskilt 
med kommatecken. Exempelvis 2,3 
  
Tryck på knappen Flera, under "Sidor per ark" 
väljer du 2". 
  
Under "Orientering" väljer du Stående. 
  
Om joystickarna hamnat på fel sida om varandra i 
visningsfönstret (A) kan du åtgärda detta genom att 
byta mellan Vågrät och Vågrät omvänd under 
"Sidordning". Skriv nu ut dokumentet! 
   
SPARA LAYOUTER TILL FIL 
En programbegränsning i Acrobat Reader innebär 
att du inte kan spara din ifyllda layout till fil. Vill du 
ändå spara din layout kan du ladda hem 
gratisprogrammet Foxit Reader. Du kan i detta 
program spara och skriva ut dina ifyllda layouter. 
Utskriftsdialogen är snarlik Adobe Readers dialog 
och liknande inställningar används för att uppnå ett 
bra utskriftsresultat.

Denna PDF används av installatörer och montörer av SVAB styrsystem där maskinen är utrustad 
med SVAB Grip L8. En aktuell joysticklayout ska alltid finnas tillgänglig för maskinföraren. 
Dokumentet innehåller samtliga layouter för SVAB Grip L8, både höger och vänster joystick. 

Utskriftsdialog i Acrobat Reader med inställningar för att skriva ut två 
sidor på ett A4.

Två layoutsidor utskrivna på ett A4.
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SVAB GRIP L8 LAYOUTER FÖR UTSKRIFT
INSTRUKTIONER
 
OBS! Att fylla i och skriva ut detta dokument genom din webbläsare (öppnat i webbläsaren) ger ofta dåligt resultat. Spara istället detta dokument till ditt skrivbord och öppna det därifrån.
 
Dokumentet innehåller flera sidor, leta reda på gällande layout för ditt vänster och/eller högerhandtag. Joystickens framsida (inom cirkeln) är samma för alla layouter. Fyll i vilka funktioner de olika rullarna och knapparna styr. Var noga med att fylla i layout för samtliga konfigurerade profiler/banker (du kan använda flera rader i rutorna).
 
UTSKRIFT, TVÅ SIDOR PÅ ETT A4
För att skriva ut det ifyllda dokumentet behöver du Adobe Reader som är ett gratisprogram vilket du kan ladda hem och installera på din dator. (Om du även vill kunna spara din layout till fil, se nedan).
 
"Skriv ut" dokumentet för att komma till utskriftsdialogen. Skriv in layouternas sidor avskilt med kommatecken. Exempelvis 2,3
 
Tryck på knappen Flera, under "Sidor per ark" väljer du 2".
 
Under "Orientering" väljer du Stående.
 
Om joystickarna hamnat på fel sida om varandra i visningsfönstret (A) kan du åtgärda detta genom att byta mellan Vågrät och Vågrät omvänd under "Sidordning". Skriv nu ut dokumentet!
  
SPARA LAYOUTER TILL FIL
En programbegränsning i Acrobat Reader innebär att du inte kan spara din ifyllda layout till fil. Vill du ändå spara din layout kan du ladda hem gratisprogrammet Foxit Reader. Du kan i detta program spara och skriva ut dina ifyllda layouter. Utskriftsdialogen är snarlik Adobe Readers dialog och liknande inställningar används för att uppnå ett bra utskriftsresultat.
Denna PDF används av installatörer och montörer av SVAB styrsystem där maskinen är utrustad med SVAB Grip L8. En aktuell joysticklayout ska alltid finnas tillgänglig för maskinföraren. Dokumentet innehåller samtliga layouter för SVAB Grip L8, både höger och vänster joystick. 
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Utskriftsdialog i Acrobat Reader med inställningar för att skriva ut två sidor på ett A4.
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Två layoutsidor utskrivna på ett A4.
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