Graphic Tool
Kleurendruk en Lasergravure
Snel aan de slag

JUNG Graphic Tool
De intuïtieve online tool voor uw unieke
JUNG producten
Met de Graphic Tool is het kenmerken van schakelaars, contactdozen,
tasters, Ruimtecontrollers en dergelijken nu eenvoudiger dan ooit. U kunt de
door u gewenste symbolen, teksten, logo‘s of motieven aanbrengen. Of u
daarvoor de Lasergravure of de slijtvaste Kleurendruk gebruikt, hangt af van
uw persoonlijke wensen en het betreffende product/materiaal.

www.jung.nl/gt
In deze korte handleiding worden de basisfuncties van de Graphic Tool kort en
bondig uitgelegd. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u zich richten
tot:

JUNG Fabricage Hotline: +49 2355 806 553
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Algemene vragen / FAQ‘s
Vormgeving
Hoe breed is de niet bedrukbare/ laserbare rand van een taster?
Laseren: voor de LS -, de A-, de AS - en de CD range is de niet te laseren rand 2 mm.
Drukken: voor de LS range en de A range is de rand 2 mm, voor de AS - en de CD range is deze
rand 2 mm boven, en onder steeds 10 mm.
Hoe moet ik de symbolen positioneren?
Symbolen en teksten centreren op de betreffende vlakken. Is het symbool gemarkeerd, dan kan
het plaatsen naar boven/onder, rechts/links met het gereedschap plaatsvinden of met het ingeven
van waarden. Gemeten wordt vanaf de linker bovenhoek van het masker en het symbool. Voor de
afstand van de rand dient 2 mm dan wel 10 mm aangehouden worden.

Symbolen/beelden
Waarom kan ik geen symbolen/beelden importeren?
Eigen symbolen en beelden kunnen alleen worden geïmporteerd als u geregistreerd en aangemeld
bent.
Registratie via: www.jung.nl/registratie
Aan welke eisen moeten de symbolen voldoen?
Symbolen zijn vectorbestanden, die met bijbehorende software, (bijvoorbeeld Adobe Illustrator)
gegenereerd worden. De bestanden moeten als svg bestand opgeslagen worden.
Aan welke eisen moeten de beelden voldoen?
Beelden zijn pixelgrafieken of foto‘s, die als „jpg“, „png“ of „bmp“ in RGB kleurmodus beschikbaar
moeten zijn.
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Registratie
Wat moet ik doen als ik mijn inlogcode vergeten ben?
Met uw e-mailadres kunt u een nieuw password aanmaken via www.jung.nl/wachtwoord-vergeten.

Login
Waarom kan ik niet inloggen met mijn inloggegevens?
Controleert u a.u.b. of uw e-mailadres of uw password correct geschreven heeft. Vaak zijn alleen grote
of kleine letters de oorzaak van een foutmelding.
Als het inloggen dan nog niet werkt, leeg dan a.u.b uw cachegeheugen en probeer het opnieuw.
Afhankelijk van uw browsertype en uw besturingssysteem gaat u dan op verschillende wijzen verder. Zie de Helpfunctie van uw browser.
Voorbeeld van het legen van uw cachegeheugen bij Internet Explorer 10:
In menu „Extra“ onder „Beveiliging“op „Browsergeschiedenis verwijderen“ klikken. In het volgende
scherm „Tijdelijke internetbestanden en websitebestanden“ en ook „Cookies en websitegegevens“
aanvinken en bevestigen met de knop „Verwijderen“. Venster sluiten en de pagina opnieuw oproepen.

Let op: onder Windows XP wordt de Microsoft Internet Explorer niet ondersteund. Installaeert u
a.u.b een andere Browser. Onze aanbeveling is Mozilla Firefox: www.mozilla.org/nl/firefox
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Iconen
In de hoofdnavigatie
Start

Uitvoering

Leidt naar de Graphic Tool. Er wordt
een nieuw artikel gemaakt.

Legt materiaal of kleur vast.

Methode

Bewerken

Legt vast of er gelaserd of bedrukt
moet worden.

Opent het gekozen artikel in de editor.
Hier worden teksten, symbolen en
beelden toegevoegd.

Bestellijst

Projecten

Vanuit de projecten kunnen artikelen
besteld worden. Deze worden in de
bestellijst beheerd.

Alle vorm gegeven artikelen worden
in een project verzameld. Aangemelde
gebruikers kunnen zoveel projecten
aanleggen als ze willen.

In de editor
Multi

Copy

Bij de activering kunnen meerdere
elementen gelijktijdig verplaatst/
gekopieerd worden.

Gekozen elementen worden gekopieerd.

Paste

Weggooien

Gekozen elementen worden gebruikt.

Gekozen elementen worden weggegooid.

Annuleren

Weer terugzetten

Actie wordt ongedaan gemaakt.

Actie wordt weer teruggezet.

Werkvlak tonen/verbergen
Het bewerkbare werkvlak wordt getoond/
verborgen.
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Start van het programma
- Keuzemogelijkheid van aanmelden
gebruiker of nieuwe registratie.
-O
 m bewerkte schakelaars of afdekkingen blijvend op te slaan, moet u
geregistreerd zijn.
-G
 ebruik zonder aanmelding is mogelijk,
maar dan wel met beperkte functionaliteit: zonder uploaden van eigen beelden, geen projecten aanmaken, en ook
opslaan van bewerkte beelden is dan
niet mogelijk.

Kleur- en materiaalkeuze
- Directe keuze van gewenst materiaal of
kleur.
- In de catalogus zijn alle artikelen opgenomen, die te bedrukken dan wel te laseren
zijn.
- Directe keuze mogelijk van methode:
L Lasergravure P Kleurendruk
- Niet beschikbare productiemethoden
worden grijs weergegeven.

Productiemethode
- Afhankelijk van materiaal en kleur is de
betreffende productiemethode beschikbaar.
-D
 it beeld verschijnt alleen, wanneer
onder „Kleur- en materiaalkeuze“ niet al
de productiemethode „Kleurendruk“ of
„Lasergravure“ gekozen is.
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Werkvlak
- In de linker kolom kunt u het gewenste
artikel kiezen.
- Door op het gewenste artikel te klikken 		
wordt deze op het scherm getoond.

Bewerken
- De magenta gekleurde randen (het
werkvlak) tonen ter oriëntatie de
niet bedrukbare en niet laserbare
gebieden.
- Het werkvlak kan met het teken
verborgen worden.
- Een smallere gele rand geeft het
actieve gebied aan. In dit gebied
worden teksten en symbolen
gecentreerd.

Bibliotheken

-D
 oor een ander gebied aan te klikken wordt dat gebied actief en geel
omrand.
- Via de knoppen „symbolen‘, „beelden“,
„tekst“ en „uploaden“ kiest u de gewenste
ontwerpwijze:
1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
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Symbool
(Bibliotheek met JUNG symbolen voor
functies)
Beelden
(Bibliotheek van beelden en illustraties)
Tekst
(Mogelijkheid voor vrije tekstinvoer)
Uploaden
(Upload uw eigen beeldbestanden)

Invoegen van symbolen/beelden
- De symboolbibliotheek beschikt over		
meerdere, thema- en functiegeorienteerde
subcategorieën: deze bevatten steeds de
betreffende functiesymbolen.
- Een klik op het gewenste symbool plaatst
deze op de gekozen afdekking. Het doelvlak hiervoor is altijd het actieve werkvlak
van uw keuze, (duidelijk herkenbaar aan de
gele rand).
- Met het stuurkruis (links) kan het symbool
op 9 vaste posities op de afdekking 		
geplaatst worden.
- Met de schaalvergroting en de rotatieknoppen (rechts) kan het symbool naar wens
worden geplaatst.
- Dezelfde werkwijze geldt voor de beelden.

Invoegen van teksten
- Door te klikken op de knop „tekst +“ wordt
het tekstveld op het actieve, geselecteerde
werkvlak geplaatst (herkenbaar aan de gele
rand).
- Hier kunt uw vrije teksten invoegen.
- De tekst kan als volgt opgemaakt worden:
- tekstgrootte in pt
- lettertypen: Arial, Times New Roman, 		
		 JUNG Single Regular
- vet en cursief
- rotatie om 1 - 360 graden.
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Opslaan
- Door te klikken op „opslaan“ wordt het 		
gemaakte artikel opgeslagen en voor 		
latere bewerking in een projectmap 		
geplaatst.
- Dat gebeurt met de volgende stappen:
1. Toekenning van een artikelnaam in 		
tekstveld boven in beeld, hier in het 		
voorbeeld „Lichtsturing“.

Opslaan -> projectkeuze
2. Toewijzing van het artikel aan een
bestaand of een nieuw project. Hier in
nieuw project „Monster Project“.
Het door u vormgegeven artikel wordt
nu succesvol opgeslagen en zit in projectbeheer. Hierover kunt u ten alle tijde
beschikken en wijzigingen doorvoeren.

Projecten
- Overzicht van al uw projecten.
- Na keuze van een project worden alle
bijbehorende artikelen weergegeven.
- Hier wordt de mogelijkheid geboden
alle opgeslagen artikelen te bewerken.
-> „potlood“
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Project bewerken
- Na de keuze van het artikel
worden
onderaan in het beeldscherm de moge-		
lijke bewerkingsfuncties geactiveerd:
Toevoegen aan bestellijst
Kopieren in een ander project
Dupliceren in een actief project
Verwijderen
Alle artikelen kiezen

Bestellijst genereren
- Markeert u het artikel, dat u wilt bestellen. De gekozen artikelen worden met
blauw aangeduid.
- Klikt u nu op de bewerkingsfunctie
„toevoegen aan bestelling“.
- Er verschijnt een melding, dat u een
bestellijst genereert. Deze kan direct
getoond worden of via het hoofdmenu
worden opgeroepen.

Bestellijst
- In uw bestellijst vindt u alle voor de bestelling relevante gegevens over het artikel:
- Artikelprijs
- Lasergravure-/Drukkosten
- Bestelhoeveelheid (is nog te wijzigen)
- Totaalprijs
- Nadat u de gegevens gecontroleerd 		
heeft, genereert u de bestel PDF, 		
door de knop
aan te klikken.
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Bestel PDF genereren
- Er opent een scherm, waarin u de adresgegevens van uw groothandel kunt opgeven.
- U kunt dit veld ook leeg laten.
- Klikt u in beide gevallen op de knop
„doorgaan“.

- Uw bestelgegevens worden opgeslagen.
Let op: uw bestelling is daarmee nog niet
afgesloten!

Bestelling
- De bestel PDF wordt nu gemaakt.
- Slaat u deze op op uw computer en geef
uw bestelling door aan uw groothandel of
installateur.
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Overzicht van symbolen
Verlichting

Jaloezieën/ramen

Plafondlamp aan

Buitenverlichting

Jaloezieën omhoog
Rolluiken op

Plafondlamp uit

Paniekverlichting
tuindeur

Jaloezieën midden
Rolluik omhoog

Wandlamp aan

Trapverlichting

Jaloezieën gesloten
Rolluik neer

Wandlamp uit

Dimmen +

Markies uit

Staande lamp aan

Dimmen +

Gordijnen open

Staande lamp uit

Dimmen -

Venster open

Tafellamp aan

Leeslamp

Venster gesloten

Tafellamp uit

Led contactdoos

Dakraam open

Spot

Leeslamp

Dakraam gesloten

Hanglamp

Pijl op

Licht alg. aan

Pijl neer

Licht alg uit

Jaloezie op/neer
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Klimaat

Temperatuur

Oproeptoon
uitgeschakeld

Ventilatiestappen

Multimedia
Deur

Verwarmen
TV
Koelen

Sleutel
Geluidsterkte
Sleutelvariant

Nachtstand
Muziek
Nachtstand opgevuld

Beveiliging

Gewenste waarde
verschuiven

Buiten

Hek open
Alarm op scherp

Hek gesloten

Dagstand
Alarm inactief

Dagstand opgevuld

Deurcommunicatie

Garagedeur open

Vorstbeveiliging
Hittebeveiliging

Deurcommunicatie

Garagedeur gesloten

Vochtigheid

Bel

Staande lampen aan

Ventilatie

Belvariant

Staande lampen uit

Klimaatinstallatie

Oproeptoon
aangeschakeld

Buiten contactdoos
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Scènes

Aanwezig klein

Nacht

Plus

Afwezig

Nacht opgevuld

Minus

Aanwezig

Dag

Aan

Scène

Dag opgevuld

Uit

Eten

Wellness

Pijlen omhoog/
omlaag

Lezen

Feest

Zacht

TV kijken

Acties

Hard

Muziek

Start

Mute

Koken

Stop

Power/Standby

Meeting

Volgende

Automatisch

Slapen

Vorige

Bel harder

Centraal aan/uit
Alarm/Paniek

Pauze

Bel zachter

15

Acties

WLAN/RSS

Tijd

Auto opladen

Bel harder, opgevuld

Make up room

USB multimedia
opladen

Bel zachter, opgevuld

Health-Care

Tijd

Eerste hulp

Baby
verschoningsruimte

Tijd

Diversen

WC heren

Tijd

WC dames

Parkeerplaats

Lift

Rolstoelrijder

Energie

Koelkast

Dimmen -

Wasmachine

Vaatwasser

Droger

Wasmachine aan - uit

Niet storen s.v.p.

Contactdoos aan - uit

hotelcard

Opladen

Kinderwagen

E-bike opladen

16

Vrieskast

Contactdoos

Wellness

Sauna aan - uit

Whirlpool aan - uit

Aandrijving

Jaloezie op/neer

Installatie

Contactdoos aan - uit

Wasmachine aan - uit

Contactdoos led

Leeslamp
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Germany
Tel. +49 2355 806-553
Fax +49 2355 806-254
mail.vka@jung.de
www.jung.de

Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA Elektrotechnische
Handelsonderneming B.V.
Postbus 111
2394 ZG Hazerswoude-Rd
Tel.: 071.3419009
Fax: 071.3413559
jung@hateha.nl
www.hateha.nl
www.jung.nl
voor België:

Stagobel Electro
Karrewegstraat 50
B-9800 Deinze
Tel.: +32/09/3818500
Fax: +32/09/3818501
info@stagobel.be
www.stagobel.be

