Manual Jotun Digital Colour Palette för ArchiCAD 18 och 19

Jotun har utvecklat en add-on för ArchiCAD 18 och 19 i samarbete med Graphisoft Norge. Jotun
Digital Colour Palette är gratis och gör det möjligt för användaren att skapa egna material i ArchiCAD
baserat på Jotuns färgkartor. Jotun uppdaterar regelbundet de tillgängliga kulörerna och färgkartorna
i Add-on för ArchiCAD vid lanseringar och sortimentsförändringar.
Efter installationen av Jotun Add-on för ArchiCAD 18 eller 19 finner du en flik benämnd som "Jotun"
överst i menyn i ArchiCAD. Genom att klicka på denna får du två val: "Colour Palette" och "Colour
Painter".
Välj "Colour Palette" för att få upp menyn för att skapa kulörer från Jotuns färgkarta.

I det nya fönstret som öppnas, kan du enkelt växla mellan namnvisning av kulörer i de olika
färgkartorna. För detta finns en rullgardinsmeny längst upp till vänster i fönstret. Dessutom kan du
ändra vilken kulörkollektion och färgkarta du vill se. Det är också enkelt att söka efter namn från
olika färgkartor längst upp till höger i fönstret.
För att skapa ett material från en kulör - klicka på den färg du vill ha i det stora fönstret. Alternativt
kan du också scrolla åt vänster och höger med musen eller klicka på pilknapparna. När du har valt
kulör, skall du sedan välja vilken glansgrad du vill ha den i. Detta alternativ finns i nedre vänstra
hörnet av fönstret. När kulör och glans är valda kommer du att se ett eller flera alternativ
för vilken produkt Jotun kan leverera färg med denna glansgrad. Välj den produkt du önskar och
klicka sedan på knapper "Lägg till palett”.
För att skapa materialet, klicka på knappen "Skapa Material" längst ned till höger i fönstret.
Materialet är nu skapat och du hittar det i Surface-list.
Det är lätt att ta bort material som du har skapat genom att markera dem i listan till höger och klicka
på knappen "Radera".

För att börja måla med material som du nu har skapat, klicka på "Gå till palett" längst ner till
till höger i fönstret. Då öppnas Jotun Digital Colour Painter i ett eget fönster.

Jotun Digital Colour Painter listar alla material som du har skapat i Jotun Digital Colour Palette. Välj
material (kulör) som du vill måla med - klicka därefter på "Måla" längst ned. Nu kan du klicka på
ytorna som du vill ska ha det material som du valt. För att avsluta målningsfunktionen, tryck på
"ESC"- knappen på tangentbordet.
För att lägga till fler kulörer kan du klicka på knappen "Lägg till flera kulörer".

