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FORORD  
Dette heftet viser deg, hvordan du enkelt oppretter et prosjekt med PCSCHEMATIC Automation.  
Det er flere små hefter om programmet, som hver for seg har et formål. 
 
 
Mitt første prosjekt – Motorstyring  
Viser hvordan du lager en liten styring, hvor alle komponentene finnes i databasen. Det ferdige prosjektet inneholder
diverse lister.  
Komponentene i prosjektet er demo-komponenter, som finnes i programmets medfølgende database. Det 
ferdige prosjektet ligner PCSMOTORDEMO1. Så du kan alltids sjekke, om du fikk med alt.  
 
Heftet Motorstyring, leder deg igjennom metodene, som er for å lage dokumentasjon av en mindre styring 
med både hovedstrømskjema og styrestrømskjema, og ved hjelp av malene, funksjonene og komponentene, 
som finnes i programmet Automation og den tilkoblede databasen.  
 
Følgende emner gjennomgås 
▪ Bruk av de mest vanlige tegnefunksjoner 
▪ Anvende databasen til å finne komponenter 
▪ Bruke ruteren til at lage automatiske streker 
▪ Plassere klem- og kabelsymboler 
▪ Lage en arrangementstegning 
 
Komponenter i prosjektet er demo-komponenter, som finnes i programmets medfølgende database.  
Prosjektet ligner PCSMOTORDEMO1. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


 

Hefter i serien om Automation:  
Kom i gang  
Motorstyring  
Komponentguide  
PLC-prosjekter  
Labelling and Marking  
Husinstallation  
Panebuilder  
Automation Service  
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Slik skal hovedstrømskjemaet se ut  

 
 
Slik skal styrestrømskjemaet se ut  
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START ET NYTT PROJEKT  
Du går nå i gang med å tegne et prosjekt hvor begge skjemasider er vist på side 7 i dette heftet.  
1. Gå i Filer|Ny eller trykk på ikonet Ny i verktøylinjen.  
2. Velg PCSstart  
 
PCSstart er en prosjektmal, som inneholder sidene, som et prosjekt normalt består av.  

 
 
 
 
 

Når du trykker OK, kommer 
dette vinduet frem.  
Skriv ”Mitt første prosjekt” i 
prosjekttittelen.  
Når du trykker OK, kan du se 
titlene på forsiden av prosjektet 
ditt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Du kan også skrive inn andre opplysninger, evt. senere vha. knappen Prosjektdata i verktøylinjen 
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HOVEDSTRØMSKJEMA  

  
Gå til side 6 i prosjektet, hvor det er en side, som er beregnet til å tegne hovedstrømskjema. Den er forberedt 
med tre faser og PE og N.  
 
Plasser en motor  

 
 
Start med å plassere symbolet for en motor. Velg det første motorsymbol i plukkemenyen (pickmenuen).  
Navnet ”–M” kommer automatisk frem i komponentdatavinduet, men du skal velge et nummer. Dette gjøres 
f.eks ved å trykke på ? for å få neste ledige nummer.  
 
I vinduet kan du nå 

 inntaste type og varenummer direkte. 
Disse data kommer med i stykk- og komponentlister  

 
eller  
 

 Velge knappen Database i vinduet for å komme direkte til komponentdatabasen.  
På den måten, kan du også få med data om fabrikant, beskrivelse, etc. på stykk- og komponentlister.  
 

 

Det finnes forskjellige måter å starte et prosjekt på. Hvis du har oversikt over hvordan de elektriske 
skjemaene dine skal se ut, vil det enkleste være å starte med å lage disse skjemaene, og deretter lage 
tegningen av tavlen. Det er denne måten, som vises her. 
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Her kan du velge mellom forskjellige motorer. 
Velg motoren fra PCS med 1,1 kW.  
Når du trykker OK, kommer du tilbake til 
Automation, og dialogboksen ser Slik ut:  
Type og varenummer er utfylt med data fra 
databasen, beskrivelsen ses også, og i skjemaet 
er motorens tilkoblingsnavn også med.  
 
 
 
 
 
 
 

I dette eksempelet har vi valgt kun å bruke komponenter, som finnes i databasen, derfor velges Database-
knappen.  

Når du velger database-knappen, leter programmet i databasen etter komponenter, som anvender det 
symbolet, du har plassert.  

Komponenter er varer, som identifiseres vha. type og varenr.  

Symboler viser alene elektriske funksjoner.  

Komponenters elektriske funksjoner vises vha. et eller flere symboler.  

Databasen inneholder komponenter, og forskjellige opplysninger om disse, inkludert hvilke elektriske og 
mekaniske symboler, som brukes til å tegne dem. 

Hvis du hadde lukket dialogboksen og deretter åpnet den igjen, så ville du også ha en ALLE-knapp. Du bør 
trykke på ALLE-knappen, da du på den måten, endrer data for alle de symbolene, som hører sammen i én 
komponent. 
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Plasser den neste motoren direkte fra databasen  
Du kan også gå direkte til databasen for å hente komponentene dine.  
Tast [D] for å åpne databasen eller klikk på knappen [Komponentdatabase] til venstre for tegneområdet.  
 
 

 
 
 
Du kommer inn i dette vinduet, hvor du kan velge komponenter.  

 fabrikat – klikk på fabrikatet i listen til høyre  
 varegrupper – klikk på den ønskede varegruppen i listen til venstre  
 varenummer – tast i EAN-feltet: komponenter, som begynner med det inntastede, vises  
 type – tast i Type-feltet: komponenter, som inneholder det inntastede, vises  
 beskrivelse – tast i Beskrivelses-feltet: komponenter, som inneholder det inntastede, vises.  

 
 
 
 

 
  

Du kan også bruke de to ekstra søkefanene, hvor du kan søke på alle felter i databasen. 
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Velg først varegruppen Motorer, pumper…… og deretter fabrikat PCS  
 

  
 
 
Nå kan du se alle de motorene, som finnes i databasen og kommer fra PCS.  

 velg en 3-faset motor 1,1 kW  
 dobbeltklikk – eller trykk på OK  

 
Du kommer tilbake til Automation, denne gang med motorsymbolet i trådkorset, så du mangler kun å 
plassere det.  
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Når du plaserer symbolet i tegningen, kommer komponentdatavinduet frem med type og varenr.  
Trykk på ? for å få neste ledige nummer.  
Trykk OK, og så kan du forbinde motoren med elektrisk ledende linjer.  
 
 
 
Et par triks for å spare tid  
Gå i databasen igjen og hent de siste to motorene og plasser dem i prosjektet. Ikke bruke tid på å plassere 
dem nøyaktig.  

 
Når alle fire motorer er plassert i 
prosjektet, markerer du dem med 
musen, høyreklikker inne i ”boksen” og 
velger Fordel.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Klikk med musen hvor den første motoren skal 
plasseres – gjerne direkte i strømløpet – og velg en 
avstand på 40 mm i x-retning, og velg ”legg på 
linje” og ”i navneorden”. Klikk OK.  
På den måten er alle fire motorer plassert på rekke 
i hvert sitt strømløp.  
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Koble motoren til fasene  
Motoren skal tilkobles fasene. Dette skal skje med en elektrisk strek, eller linje, da det på den måten vil være 
elektrisk forbindelse mellom faser og motor.  
Den enkleste metoden er å velge den elektriske linjen i plukkemenyen:  

 
Når du trykker på linjen her, aktiverer du 
også blyanten i verktøylinjen, og her i 
programmet kan man kun tegne, når 
blyanten er aktiv.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Start med å sette streken på ved motoren. Når du ser den ”lille” firkanten, har du fått fatt i selve 
tilkoblingspunktet.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis du vil skifte manuelt mellom de forskjellige tegnekommandoer, kan du lese mere i boken 
KOM I GANG under Tegneobjekter.  

Hvis du ikke treffer et tilkoblingspunkt, 
kommer denne dialogboksen frem.  
Trykk ESC og forsøk igjen 
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Klikk her, og flytt blyanten opp til L1, og klikk igjen. Linjen avsluttes automatisk, når du klikker på L1, og det 
kommer et sort ”punkt”, som forteller, at det er en elektrisk forbindelse.      
Forsett med å koble til de to andre fasene til motoren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Disse strekene er i virkeligheten 
ledere i en kabel.  
Hvordan dette lages, vises på 
side 23  
 

TIPS  
Du kan også bruke Ruteren til å forbinde motorene med:  
Klikk på en motor og slipp musen! (så du ikke risikerer å flytte motoren, mens du taster)  
Trykk på tasten [R]. Nå kan du se, hvor motorene kan tilkobles. Trykk på tasten [<] for å hoppe over en strek, trykk evt. 
på [3] for å bytte om på rekkefølgen til fasene.  
Når du er tilfreds, trykker du på tasten [1] for å lage de forbindelsene, som nå er markert.  
Du slår funksjonen fra igjen ved å trykke på tasten [R].  
Når funksjonen er aktiv, kan du se, at det er linjer, når du flytter musen. Bruk de samme snarveier, og nyt at 
programmet jobber for deg 😉  
[2] finner nærmeste forbindelse, [4] lager vinklede streker.  
Se mere i manualen om ROUTER. Det er en funksjon, som lager ”automatiske” streker.  
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Innsett motorvern  
Trykk på knappen [Komponentdatabase] eller tast [D] for å gå til databasen.  

 
Hvis du ikke vet noe om en komponent, kan du søke i BESKRIVELSE i databasen:  
Tast starten av ordet ”MOTORVERN” og de forskjellige motorvern – dvs svaret på dit spørsmål – kommer frem 
i vinduet.  
Du kan også søke på varegruppe + fabrikat, her på Automatiske … og PCS.  
 
Du vil ha motorvernet med type Motorvern type 1a.  
I Automation får du disse symbolene frem:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den viser alle elektriske symboler for denne komponenten. 
Symbolene har tall på tilkoblingspunktene, som svarer til 
klemmene på selve komponenten. 
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Klikk på det første symbolet – det skal settes her i hovedstrømskjemaet.  
 

Når du plasserer det, åpnes linjen automatisk.  
I omponentdatavinduet skal du igjen gi komponenten  
navn vha. ? så den navngis -F1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Innsett rele – 3-polet kontakt  
Gå deretter tilbake til databasen vha. [D].  
Velg fanen ”Vare nr. / Type / Beskr.”.  
Tast ”PCSCON06” i Typefeltet.  
Klikk OK.  

Du får fram disse symbolene.  
Komponenten inneholder alle disse  
elektriske symbolene.  
Plasser den 3-polede kontaktoren  
(nr. 2 fra venstre).  
Kall den –Q1.  

 
 
Gjenta de to siste punktene, slik at det er motorvern og 3-polet kontaktor på alle motorene. 
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STYRESTRØMSKJEMA  
Gå til siden med L1 og N i prosjektet.  
Her skal du nå plassere og tilkoble de siste symbolene i motorvern og releer, som jo vises i 
styrestrømmen. Du kan se det ferdige skjema på side 7 i dette heftet.  
 
Vis ledige funksjonen  
Du kan få hjelp av programmet til å huske, hva du allerede har plassert i prosjektet:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

På høyre side av skjermen har du Komponentmenyen. Når du velger en komponent i 
listen, kan du i den nederste delen se dets ledige symboler. Du kan både se dem som 
filnavn med tilkoblingsnavn og som symboler. For kabler kan du se de ikke- anvendte 
kabellederne.  

Du kan velge å vise alle komponenter eller kun de med ledige symboler (rød/gul/grønn 
knapp). Du kan sortere i listen ved å trykke i toppen av kolonnene. Du kan filtrere vha 
Referansebetegnelser. På den måten kan du selv styre, hva det er relevant å vise, 
mens du arbeider. 

PASS PÅ!!  

Hvis du går i databasen (igjen) for å finne styrestrømskontaktene går det galt!! Det tilsvarer 
nemlig, at du setter enda en komponent inn i prosjektet.  

Bruk i stedet komponentvinduet for å finne alle funksjonene for den komponenten du valgte til 
hovedstrømskjemaet. 
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Rele – spole og styrestrømkontakter  
Start med å tilkoble spolen på releet –Q1.  
Du kan skal markere -Q1 i den øverste del av komponentvinduet.  
I bunnen av komponentvinduet kommer det et vindu med de symbolene som «ledige», d.v.s de 
som ennå ikke er tilkoblet  i komponenten.  
Velg det første symbolet, spolen, og plasser den på tegningen.  
Når du plasserer en spole, kommer det automatisk et referanse symbol, et slutte-brytekors 
(Apparatbilde), som viser, hvor de forskjellige slutte- og brytekontakter i releet er.  
 

 

 
Nå skal styrestrømskjemaet lages, så releene er tilkoblet.  
Plasser alle fire spolene. Hvis din Ruter er aktiv, lager den forbindelsene med det samme.  
Du kan plassere de fire spolene, markere dem, velge Fordel og fordele med 40 mm.  
Strekene følger med, men det virker kun, så lenge du kun har plassert et symbol på linjen.  
Se evt. om Fordel på side 13.  
 
 
 

 
 

Fortsett med å plassere og forbinde de forskjellige ledige symbolene inntil du er ferdig med styrestrømmen. 
Hvis du bruker alle symboler i en komponent, forsvinner den fra listen….  

Bruk også Ruteren her:  

[R] starter Ruteren [2] finner nærmeste forbinnelse, [4] lager vinklede streker.  

Du kan også sette håndbetjente trykk ind: Brug symbolene fra plukkemenyen, trykk på Databaseknappen i 
Komponentdata og velg en av de viste i databasen; det er det gjort i det opprinnelige prosjekt. 
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Hjelpekontakt fra databasen (brukes ikke i dette prosjekt) 

Mangler du kontaktfunksjoner til releet ditt, kan du hente Hjelpekontakter i databasen. En hjelpekontakt 
er en ekstra komponent, dvs. et nytt varenummer.  

I Komponentmenyen kan du se de Hjelpeblokkene og andet tilbehør, som er definerte for den gjeldende 
komponenten.  

Når du velger det ønskede tilbehøret, kan du se dets symboler i det nederste vinduet. 

Plukk og plaser det ønskede symbol, og det opprettes en linje under hovedkomponenten, med 
samme navn (det er samme aktiveringspole) og merket med (tilbehør).  

Der finnes en tilsvarende funksjon for mekanisk tilbehør på den mekaniske side og i fanen 
Tilbehør på komponentdata. 

Du kan lese mere om, hvordan du arbeider med tegneobjektene  

linje  

symbol  

tekst  

i heftet KOM I GANG og naturligvis i manualen. 
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Innsett klemrekke med varedata fra plukkemenyen (pickmenuen) 
Du skal tilbake til hovedstrømskjemaet, for å plassere de siste komponentene, dvs. klemrekker 
og kabler.  
Du kan plassere klemmer direkte på de enkelte lederne, en av gangen, men det kan gjøres mye 
raskere med funksjonen Multiplassering.  

 
 
Hent en klemme i 
plukkemenyen, 
velg den 
klemmen som er 
vist over.  
 

 
Plasser trådkorset til venstre for den første lederen, høyreklikk og velg Start Multiplassering.  

 
 
Du får en ”strikk” i trådkorset,  
som du trekker over alle ledere.  
 
 
 
 
 

 
 

 
Når linjen går over alle ønskede 
ledere, skal du igjen høyreklikke og 
velge Utfør multiplassering.  
Nå kommer det vanlige 
komponentdatavinduet frem, og her 
skal du navngi alle klemmer i 
klemrekken på en gang, med 
fortløpende klemmenumre.  
Tast ”-X1:1”.  
-X1 er klemrekkens navn  
:1 er første klemmenummer på 
klemrekken  
Aktiver automatisk opptelling ved å 
holde <Ctrl> nede, mens du klikker på 
+ med musen. Så får du et + foran 
navnet, som viser, at det er 

automatisk opptelling. Trykk OK.  
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Retning på klemrekker  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Når du har plassert klemmene dine, kan du se, at alle klemmene har to tilkoblingspunkter, og 
at det ene er utfylt.  

Dette skyldes, at det er praktisk å kunne se forskjell på klemrekkens to sider: den interne 
siden (inn i tavlen) og den eksterne siden (ut av tavlen).  

Retningen har betydning for, hvordan klemlister og klemplaner blir sortert. Og det er kun de 
klemmene og kablene, som er i prosjektet – dvs også i styrestrømmen – som kommer med i 
listene. Se også bildet nederst på neste side.  

Er retningen feil i forhold til prosjektet, kan du markere klemrekken, høyreklikke og velge 
Ombytt tilkoblinger. 
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Innsett kabel  
De tre lederne mellom klemrekke og motor er en kabel. Dette skal markeres i prosjektet.  

 
 
Det gjøres på følgende måte:  
Hent et 4-leder kabel uten skjerm i 
plukkemenyen.  
Når vinduet ruller ned, klikker du på det 
ønskede kabel.  
 
 
 

 
 
Du får kabel-symbolet i trådkorset.  
Plasser det litt til venstre for den første 
lederen i kabelen.  
Når du plasserer symbolet, kommer 
det vanlige vinduet fram, hvor du kan 
se, type, varenr. og antall ledere i 
kabelen.  
Giv kabelen navnet –W1.  
 

 
 
Når du har klikket OK, kommer 
det en ”strikk” fram, som du 
skal bruke til å peke ut den 
enkelte lederen i kabelen.  
Ettersom du har hentet 
kabelen i databasen, har de 
enkelte ledere også farge.  
Pek ut nå de enkelte streker, 
en av gangen. Velg en farge. 
Unnlat den grønn-gule 
(GNYE)…  
Når alle tre ledere er blitt pekt 
ut, trykker du <Esc>.  
Gjenta dette for kablene –W2, 
-W3 og –W4.  
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Retning på kabler  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legg merke til den lille grå pilen ved siden av kabelens 
navn. Dette er en retningspil, som har betydning for 
sortering av kabellister og planer.  

Er retningen feil i forhold til prosjektet ditt, kan du 
markere den, høyreklikke og velge Snu retning.  

På styrestrøms siden plasserer du første leder, går 
deretter loddrett ned og plasser den andre lederen – ute å 
Escape. Så er de riktig. 
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SAMMENHENG MELLOM SIDENE  

 
 
Prøv også å markere en av komponentene i Komponentlisten. Trykk deretter på ikonet for Velg 
komponent. Når du gjør det, kommer det frem en boks, som viser alle plasserte symboler i 
komponenten og deres plassering. Hvis du klikker på en av dem, kommer du til den. Dette 
vinduet kan også brukes til å hoppe videre til mekaniske symboler på arrangementstegningen, 
hvis det er en.  

 
 
 
 
 

Når symbolene for de forskjellige komponenter er forbundet på både hovedstrøms- og 
styrestrømskjema, kan du ”hoppe” mellom de enkelte deler av komponentene.  

Slutte-brytekorset (apparatbildet) er et referansesymbol, dvs. at det inneholder referanser til 
de andre symbolene. Referansene er aktive lenker, som du kan ”hoppe” til, på samme måte 
som du bruker hyperlinks.  

Der er referanse mellom symbolene i en komponent, og det er referanse mellom signalnavn i 
et prosjekt.  

”/” er referanse til side, ”.” er referanse til et strømløp.  

Prøv å ”hoppe” til noen lenker. 
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ARRANGEMENTSTEGNING  
Når du har plassert komponenter fra databasen i de elektriske kretsene dine, kan du lage en 
arrangementstegning (Layout) dvs. en tegning av tavlen.  
Start med å gå til siden etter fanen Arrangement. Dette er en mekanisk side (GRP=grunnplan).  
I nederste venstre hjørne av papiret ser du origo eller (0,0) – hjørnet av tavlen. Du kan flytte 
dette punktet, hvis det passer bedre med dit prosjekt.  
Du kan evt sette inn en tavle eller bare tegne et omriss, som passer i størrelsen til tavlen din. Det 
er ikke gjort nedenfor.  
 
 

 
 
På høyre side kan du se en liste over de komponentene, som kan plasseres.  
I den nederste del, kan du se selve symbolet, som plukkes og plasseres.  
Du kan aktivere Magnetisk snapp for å få komponentene til å ligge tett.  
Hvis du har en klemrekke, som består av flere komponenter, kan du høyreklikke og Velg 
komponentnavn, hvoretter alle klemmene ses i det nederste vinduet og kan velges via høyreklikk 
og deretter plasseres. Samme metode, hvis du har en komponent med tilbehør.  
 

 
 
 

Siden er knyttet til et felt i databasen, som inneholder mekaniske symboler for 
komponentene. Hvis du prøver å hente en komponent, når du står på denne siden, får du de 
mekaniske symbolene, og ikke de elektriske, som du får på skjemasidene. 

Det betyr, å du kan starte på denne siden med å plassere dine mekaniske komponenter, og 
deretter lage skjemasidene. 
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Alt hva du lager på denne siden er 
målfast, dvs. at det er valgt en 
sideskala. Hvis du ikke kan ha alle 
komponentene på siden, kan du 
endre sideskala:  
1. Klikk på sideskalaen i den 
loddrette verktøyslinje (1:2).  
2. I sideindstillinger velger du den 
ønskede skalaen  

 
 
 
 

 
Målsetning  
Alt er målfast på en mekanisk side, dvs. å du kan sette riktige mål til forskjellige formål. 
Målsetning finnes under rullemenyen Funksjoner. (Ctrl+M) 

 
Når du velger funksjonen, får du en 
”peke-blyant” i trådkorset.  
Du skal peke der, hvor du vil målsette.  
Der ”snappes” automatisk til enden og 
midten av de forskjellige strekene.  
Du kan holde <Ctrl> nede mens du 
klikker med musen, for å målsette et 
vilkårlig sted.  
Hvis dit mål er ”skjevt” kan du skifte 
mellom skjeve/loddrette/vannrette 
målsetninger vha. <mellomrom> innen 
du klikker med musen.  
Når du har satt de forskjellige målene, 
kan  du avbryte med <Esc>. 
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LISTER I PROSJEKTET  
 
I start-malen, er det innlagt sider med de forskjellige listene, som normalt skal med i et prosjekt. 
Det er kapittelindeks, innholdsfortegnelser, stykklister, komponentlister, klemlister og 
kabellister.  
 

 
 
Alle disse listene kan du 
oppdatere ved å gå i 
rullemenyen 
Lister|Oppdater alle lister.  
Du kan også oppdatere en 
liste av gangen, enten her 
eller ved å høyreklikke på 
den enkelte side.  
 
 
 

 
Der er også lenker via de forskjellige listene:  

 Via Innholdsfortegnelsen kan du hoppe til en side 
 Via komponentlisten kan du hoppe til en komponent 
 Via klemlisten til en klemme 
 Osv… 

 
Velg innholdsfortegnelsen på side 3 i prosjektet. Det mangler titler for skjemasidene.  
Den letteste måte å skrive inn disse på, er å bruke Funksjoner|Objektlisten (snarvei [F7]).  
 

Her kan du skrive titlene inn på følgende måte:  
Aktiver blyanten.  
Dobbeltklikk i ”Tittel” for skjemaside 5.  
Skriv ”Hovedstrømskjema” og tast <Enter>.  
Gjenta for styrestrømmen side 6.  
Lukk Objektlisten.  
Oppdater listene igjen.  
Se innholdsfortegnelsen.  
 
 
 

 
 

 

Du kan rette mange andre data med Objektlisten. Prøv det….  

Hvis du retter noe med Objektlisten, retter du det samtidig i prosjektet, dvs. du skal ikke lagre 
eller gjøre noe annet. Det er allerede der. 
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EN SISTE FINPUSS 
Du har startet med å arbeide i en mal. Det betyr, at du noen ganger er nødt til å sette inn ekstra 
sider, og andre ganger, at du er nødt til å slette sider. Og deretter skal du gi nye sidenumre til 
hele prosjektet.  

Alle disse oppgavene kan gjøres via Sidemenyen. Trykk på ikonet  
i den loddrette verktøylinjen med ikoner til venstre i programmet.  
 

 
 
Innsett nye sider  
Du kan sette inn sider her, enten ved «Tilføy ny», eller «Innsett ny». 
Slett overflødige sider  
Du kan slette sider her. 
Kopier sider  
Du kan kopiere sider her. Og sette de inn foran andre sider. 
Klipp ut sider  
Du kan klippe ut sider her, for å flytte de, eller fjerne de helt. 
Nye sidenumre  
Hvis du markerer en eller flere sider, kan du endre sidenummer på de valgte.  
Alle kommandoer finnes i øverste linje i sidemenyvinduet.  
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Endre font og farge i hele prosjektet  
I eksemplet her, er det også endret font og farge på alle symboler i prosjektet.  
Det ligger en demo-fil med ”All texts in Arial” som inneholder Arial-fontens foretrukne 
innstillinger. Når du åpner filen, kan du også se hvordan du kan gjøre det.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


