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MANUAL
fotoklok designer 3.5

Startskärmen

1. Skapa ett nytt projekt
Här väljer du vilken bok du vill göra.

2. Öppna ett befintligt projekt
Här öppnar du sparade projekt.

3. Visa kundvagn
När du ska beställa flera olika projekt läggs de i kundvagnen.
Härifrån kan du sedan göra en beställning med flera olika projekt 

i samma order.
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Arbetsytan

1. Sidor/omslag
Arbetsytan på bokens sidor.

2. Verktyg
Olika verktyg till bilder, texter och rutor.

3. Dina bilder
Dina bilder hamnar här när du laddat in dem.

4. Bakgrunder, mallar, klippbok, ramar
Här kan du välja förinstallerade bakgrunder, mallar m.m. till din bok.
Du kan även spara dina egna mallar och bakgrunder.

5. Sidor
Överblick av bokens sidor i miniatyrform.
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1. Ångra

2. Spara

3. Lägg till tom bildruta

4. Lägg till tom textruta

5. Placera ut bilder automatiskt

6. Byt storlek på bok.

7. Zooma arbetsytan

8. Bläddra mellan sidorna

9. Korrektur

1. Lägg till bilder
Här kan du lägga till bilder från din dator eller Facebook.

2. Sortera dina bilder
Kategorisera och sortera dina bilder.
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1. Spara ditt projekt eller Stäng ditt projekt

2. Skapa ett korrektur
som du kan spara på din dator och skriva ut.

3. Beställ
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1. Dölj olika verktyg
för att få en större arbetsyta.

2. Linjaler och hjälpverktyg 
för att linjera objekt och bilder. Visa och dölj rutnät.

TIPS! Slå på “Lås placering till sidartiklar”

Bilder och objekt hakar då i varandra för att lättare 
linjera och få objekt i samma linje.

3. Dölj artiklar som inte kan skrivas ut
Gömmer informationstext som vi har lagt ut.
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1. Objekt inställningar
Ändra form, ram, vinkel, färg, skuggor m.m.

2. Bildverktyg 
Spegelvänd, automatisk bildförbättring, vinkel, vinjetter m.m.

3. Textverktyg
Byt typsnitt, storlek, färg, centrera, högerställ, vänsterställ m.m. 

4. Storlek och placering
Ändra storlek, placering, rotering m.m.

5. Färg på bakgrund
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Menyval Sida. Lägga till och ta bort sidor

Infoga Lägger till sidor före det markerade uppslaget.

Lägg till Lägger till sidor i slutet av boken.

Duplicera Duplicerar det markerade uppslaget.

Ta bort Raderar markerat uppslag.

Spara sidmallar eller bakgrunder

• När du har markerat fliken Sidmallar kan du längst ner 

till höger spara dina egna sidmallar.

• När du har markerat fliken Bakgrunder kan du längst ner 

till höger spara dina egna bakgrunder.

Tilldela bakgrunder eller mallar till sidor

• Du kan enkelt tilldela bakgrunder till alla sidor eller höger-

alt. vänstersidor genom att högerklicka på en bakgrund.

• Samma sak gäller sidmallar.



1 .Rotera bilder

Genom att dra i den gröna pricken kan du fritt rotera bilder.
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Beskära och zooma bilder

Dubbelklicka på bilden för att beskära och zooma.

Tips!

Du kan också hålla inne Alt-tangenten för att flytta en bild i

sin ruta.

1. Justera
Genom att högerklicka på en bild kan du enkelt
justera dina bilder efter olika kriterier.

Genom att hålla ner shift och markera flera bilder
får du ännu mer alternativ som på bilden till vänster

2. Skapa mellanrum mellan artiklar
Håll ner shift och markera flera bilder då kan även
skapa mellanrum mellan objekt så att bilder/objekt
ligger med ett visst mellanrum.
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VIKTIGT!
Röda och blå linjen

Den röda linjen representerar där din bok beskärs. Se till
att tex. text hamnar en bit innanför för att få en snygg bok.

Den blå linjen. Bakgrunder och bilder som du vill ska gå
ända ut till kanten på ditt projekt ska dras hela vägen till
den blå linjen. Boken beskärs vid den röda linjen och gör
då så att bilden går hela vägen till kanten utan att det blir
risk för en vit kant.

Byt mellan bilder på sidan

Byt plats på bilder på den aktuella sidan genom att
hålla ner vänster musknapp några sekunder över
en bild då får du en miniatyrbild som du kan dra till
en annan bild. Då skiftar du plats på dessa bilder.



Anpassa bild sida
Placerar bilden över en sida (hela sidan).

Anpassa bild uppslag
Placerar bilden över två sidor

Anpassa bild till ruta
Anpassar bilden så den passar i rutan

Anpassa ruta till bild
Gör så att rutan får med hela bilden

Kortkommandon:

Ctrl - Z Ångra

Shift, Ctrl - Z  Återställ senaste Ångra kommandot

Ctrl - S Spara

Ctrl - W Stäng fönster

Ctrl - X Klipp ut

Ctrl - C Kopiera

Ctrl - V Klistra in

Ctrl - A Markera allt

Shift Ctrl - O Infoga bildruta 

Shift Ctrl - B Infoga bildcirkel

Shift Ctrl - T Infoga textruta

Ctrl - R Visa linjaler 

Ctrl - i Lägg till sida

Ctrl - ; Visa och göm hjälplinjer

Ctrl - ‘ Visa och göm rutnät


