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Hjälp för Reader

En del innehåll som länkas från den här sidan finns endast på engelska.



Fylla i formulär

Högst upp

Interaktivt formulär

Platt formulär med verktyget Lägg till textkommentar

Obs!

Är formuläret ifyllbart?
Fylla i interaktiva formulär
Fylla i formulär med verktyget Lägg till textkommentar
Spara formulär
Skriva ut formulär
Rensa formulär
Importera eller exportera formulärdata (endast Reader-programmet, inte i webbläsare)

Är formuläret ifyllbart?
Alla formulär kan inte fyllas i. Ibland konverterar den som skapar formuläret inte PDF-filen till ett interaktivt ifyllbart formulär. Eller också är
formuläret avsett att skrivas ut och fyllas i för hand. Dessa icke-interaktiva formulär kallas platta.

Lila fält i överkanten?
Det lila meddelandefältet betyder att formuläret kan fyllas i. Beroende på hur formuläret skapas, kan det vara ”interaktivt” eller ”platt”.

Ett interaktivt formulär innehåller fält som du kan markera eller fylla i. Om du aktiverar alternativet Komplettera automatiskt får
du hjälp att fylla i formulär snabbare.

Ett platt formulär har inga interaktiva fält. Men om verktyget Lägg till textkommentar
(skrivmaskinsverktyget) är tillgängligt, kan du använda det för att skriva över tomma formulärfält. Du kan lägga till text varsomhelst i formuläret, inte
bara i specifika rutor.

Ifyllbara formulär 
A. I interaktiva formulär finns en markering som visar var du ska skriva B. I formulär med verktyget Lägg till textkommentar kan du lägga till text
varsomhelst i formuläret 

Det lila fältet visas bara om den som skapat formuläret har aktiverat det.

Syns verktyget Lägg till textkommentar?
Om verktyget Lägg till textkommentar visas i formuläret, kan du lägga till text varsomhelst i formuläret. Om du inte ser verktygspaletten Lägg till
textkommentar som nedan letar du efter verktyget i Kommentar > Anteckningar eller Signera > Jag måste signera.

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/pcernobi/XML/sv-se/Products/Reader/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/pcernobi/XML/sv-se/Products/Reader/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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Om verktyget Lägg till textkommentar är tillgängligt, kan du lägga till text varsomhelst i formuläret.

Verktyget Lägg till textkommentar är bara tillgängligt om den som skapat formuläret har aktiverat det.

Gult fält i överkanten?
Ibland visas ett gult meddelandefält när du öppnar ett formulär i Reader. Med Skyddad vy begränsas vad du kan göra i en PDF-fil, för att skydda
datorn mot innehåll som eventuellt kan vara skadligt. Om du litar på filens källa klickar du på Aktivera alla funktioner. När funktionerna är
aktiverade kan du leta efter det lila meddelandefältet eller skrivmaskinsverktyget.

Ett gult meddelandefält skyddar dig mot filer som eventuellt kan medföra risk.

Inget lila fält eller skrivmaskinsverktyg?
Om du inte ser något lila fält längst upp eller skrivmaskinsverktyget, kan du inte fylla i formuläret i Reader. Du måste skriva ut formuläret och fylla i
det för hand.

Ett formulär som varken har det lila fältet längst upp eller skrivmaskinsverktyget

Snabba självstudier om hur du fyller i och sparar formulär
Några korta självstudier om hur du fyller i formulär finns i de här videorna på Adobe TV (de kan vara på engelska):

Fylla i data i formulär med Adobe Reader

Skriva med tangentbordet i ett formulär

Spara formulärdata

Exempelformulär: platta och interaktiva

http://tv.adobe.com/watch/acrobat-x-tips-tricks/quick-tip-how-to-enter-form-data-using-adobe-reader/
http://tv.adobe.com/watch/acrobat-x-tips-tricks/quick-tip-how-to-type-into-a-pdf-form-in-adobe-reader/
http://tv.adobe.com/watch/acrobat-x-tips-tricks/quick-tip-how-to-save-form-data-in-adobe-reader/
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Patti Sokol, Sokol Consulting, har skapat två exempelformulär för att visa skillnaden mellan ett platt formulär och ett interaktivt formulär. Klicka här
om du vill se ett platt formulär. Observera att du inte kan skriva i fälten i ett platt formulär. Klicka här om du vill se ett interaktivt formulär. Du kan
markera fälten och skriva i dem.

Var noga med att läsa igenom informationen i den översta textrutan i respektive exempelformulär. Flytta sedan markören över fälten och se vilka
åtgärder som är tillgängliga. Du kan även skriva ut och spara formulären på datorn.

Fylla i interaktiva formulär
Ett interaktivt ifyllbart formulär innehåller fält som du kan markera eller fylla i. Om du aktiverar alternativet Komplettera automatiskt får du hjälp att
fylla i formulär snabbare.

Fylla i ett interaktivt formulär
I ett interaktivt formulär byter markören utseende beroende på vilket fält du markerar. Till exempel ändras handverktyget  till ett I-streck  när du
kan skriva text i formulärfältet.

1. Om det behövs högerklickar du på dokumentet och väljer antingen handverktyget  eller markeringsverktyget  på snabbmenyn.

2. Det blir lättare att se fälten om du klickar på Färgmarkera fält  i det lila meddelandefältet. Formulärfält visas med en färgad bakgrund
(ljusblå som standard). En färgad kantlinje (röd som standard) identifierar obligatoriska formulärfält. 

3. Klicka i ett textfält för att skriva. För kryssrutor och urvalsknappar klickar du på det alternativ du vill välja.
4. Tryck på tabbtangenten för att gå framåt eller på Skift+Tabb för att gå bakåt.
5. När du är klar klickar du på Skicka för att skicka dina formulärdata. Knappen Skicka kan visas antingen i det lila meddelandefältet längst upp

eller i själva formuläret.

Felsökningstips om att fylla i formulär finns i Troubleshooting forms (Felsöka formulär).

Alternativ för att flytta mellan formulärfält

Aktivera Komplettera automatiskt (endast interaktiva formulär)
Funktionen Komplettera automatiskt sparar text som du skriver i fält i interaktiva formulär.� Sedan kan funktionen Komplettera automatiskt föreslå
svar som stämmer överens med vad du har skrivit i andra formulärfält, eller till och med fylla i dem automatiskt. Förslagen visas i en lista där du
kan välja önskat förslag.

Som standard är Komplettera automatiskt inte aktiverat. Om du vill använda funktionen aktiverar du den i Formulärinställningar�.

1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Reader > Inställningar (Mac OS) för att öppna dialogrutan Inställningar.

2. I dialogrutan Inställningar klickar du på Formulär i listan till vänster.

3. Välj Grundläggande eller Avancerat på menyn under Komplettera automatiskt.� (Lägena beskrivs längst ned i dialogrutan.)

4. Om du vill lagra siffror som du skriver i formulär markerar du Kom ihåg numeriska data�.

Tangenter Resultat

Tabb eller Skift+Tabb Accepterar inmatning och flyttar till nästa fält

Uppåt-/vänsterpil Markerar föregående alternativknapp i en grupp

Neråt-/högerpil Markerar nästa alternativknapp

Esc Ta bort och avmarkera formulärfält.

Esc (tryck två gånger) Lämnar helskärmsläget

Retur (textfält med en rad) Accepterar inmatning och avmarkerar fältet

Retur (textfält med flera rader) Skapar styckebrytning i samma formulärfält

Retur (kryssruta) Aktiverar eller inaktiverar kryssrutan

Retur (numeriskt tangentbord) Accepterar inmatning och avmarkerar det aktuella formulärfältet

http://www.sokolconsulting.com/
http://help.adobe.com/sv_SE/Acrobat/9.0/Samples/flatform.pdf
http://help.adobe.com/sv_SE/Acrobat/9.0/Samples/flatform.pdf
http://help.adobe.com/sv_SE/Acrobat/9.0/Samples/interactiveform_enabled.pdf
http://kb2.adobe.com/se/cps/531/cpsid_53173.html
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Ta bort poster från Komplettera automatiskt-funktionens minne
Om Komplettera automatiskt innehåller oönskade poster, t.ex stavfel, kan du ta bort dem.

1. Välj Redigera > Inställningar (Windows), eller Reader > Inställningar (Mac OS) för att öppna dialogrutan Inställningar.

2. Klicka på Formulär i listan till vänster i dialogrutan Inställningar.

3. Markera Redigera lista� under Komplettera automatiskt� och ta bort eller ändra orden du inte vill ha kvar.

Fylla i formulär med verktyget Lägg till textkommentar
Om den som skapade formuläret har aktiverat verktyget Lägg till textkommentar använder du detta för att fylla i platta formulär. Text som du
lägger till med Lägg till textkommentar visas i Kommentarlista (Kommentar > Kommentarlista).

1. Klicka på Lägg till textkommentar i det lila meddelandefältet eller i det flytande verktygsfältet.

Om alternativet Lägg till textkommentar inte är tillgängligt måste du skriva ut formuläret innan du fyller i det.

2. Klicka på ett tomt formulärfält och skriv.

3. (Valfritt) Justera alternativen i det lila meddelandefältet eller i det flytande verktygsfältet för att ändra textstorlek, position eller teckensnitt.

4. När du är klar skriver du ut en kopia av det ifyllda formuläret.

Om du har fyllt i ett formulär med Lägg till textkommentar kan du inte skicka det på elektronisk väg. Du måste skriva ut det ifyllda
formuläret.

Spara formulär
Det är inte alla formulär som kan sparas. Ifyllda formulär kan bara sparas om den som skapade formuläret tillåter detta. Om den som skapat PDF-

filen har tillåtit att den sparas lokalt, klickar du på diskettikonen  i verktygsfältet längst upp till vänster, eller i det flytande verktygsfältet om du
visar formuläret på webben. Sedan ger du filen ett nytt namn och sparar det ifyllda formuläret.

I det lila fältet kan du se om det går att spara data som skrivs i formuläret.

Flytande verktygsfält i ett formulär som visas på webben.

Användarbehörigheten visas i meddelandefältet ovanför formuläret när du öppnar ett formulär i Acrobat Reader. Kontakta formulärförfattaren om
du vill ändra din användarbehörighet.

Skriva ut formulär

1. Klicka på Skriv ut  längst upp till vänster i fönstret.

2. Välj en skrivare i menyn längst upp i dialogrutan Skriv ut.

3. I menyn Kommentarer och formulär längst upp till höger i dialogrutan Skriv ut väljer du något av följande:

Om du vill skriva ut formuläret och ifylld information markerar du Dokument.

Om du vill skriva ut formuläret, ifylld information och kommentarer i formuläret markerar du Dokument och markeringar.

Rensa formulär
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Rensa ett formulär i en webbläsare
Gör något av följande:

Klicka på knappen Återställ formulär (om en sådan knapp finns). Du kan inte ångra den här åtgärden.

Stäng webbläsaren och starta den igen.

Om du klickar på webbläsarens Uppdatera-, Bakåt- eller Gå tillbaka-knapp, eller om du följer en länk till en annan sida, är det inte
säkert att formuläret rensas fullständigt.

Rensa ett formulär i Reader-programmet

Välj Arkiv > Återställ.

Importera eller exportera formulärdata (endast Reader-programmet, inte i webbläsare)
I vissa situationer kan personer skicka in ifyllda formulär som datafiler i t.ex. FDF- eller XML-format. I Reader kan du importera dessa data och
visa dem i den fullständiga PDF-filen:

Klicka på Utökad längst upp i till höger i fönstret och klicka sedan på Importera data.

Du kan också spara informationen i ett ifyllt PDF-formulär som en datafil med ett annat format:

Klicka på Utökad längst upp i till höger i fönstret och klicka sedan på Exportera data.

Mer information finns i Hantera formulärdatafiler i Acrobat-hjälpen.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/sv_SE/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_se
http://help.adobe.com/sv_SE/acrobat/using/WSDD95883E-EB9B-409b-8C7C-33E0DAE68FFE.html
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Underteckna ett dokument
Skicka ett undertecknat dokument med e-post eller fax
Hämta PDF-filer som undertecknats av andra med EchoSign
Underteckna med ett elektroniskt ID
Hantera certifikat (skyddade PDF-filer)

Med Reader kan du underteckna PDF-dokument och låta signaturen ingå i filen. Om du visar en PDF-fil på webben, ska du hämta PDF-filen innan
du undertecknar den.

Vissa dokument har säkerhetsinställningar som inte tillåter elektroniska underskrifter. Skriv ut sådana dokument och underteckna sedan den
utskrivna kopian.

Underteckna ett dokument
I Reader kan du skriva ditt namn med tangentbordet, rita underskriften eller placera en bild av din signatur i ett dokument. Du kan även lägga till
text, till exempel ditt namn, företag, titel eller datumet. När dokumentet är klart blir underskriften en del av PDF-filen.

1. Öppna den PDF-fil som du vill signera.

2. Klicka på ikonen Signera  i verktygsfältet för att öppna panelen Signera, eller klicka i på rutan Signera.

Om ikonen Signera inte syns i verktygsfältet, högerklickar du i verktygsfältet och väljer Arkiv > Lägg till text eller signatur.

3. Om du vill lägga till text som ditt namn, företag eller titel, klickar du på Lägg till text i panelen Jag måste signera�. Klicka i dokumentet där
du vill lägga till text och skriv.

Med alternativet Lägg till text kan du lägga till namn, företag eller datum i PDF-filen.

4. (Valfritt) Om dokumentet kräver att du väljer ett alternativ, klickar du på Lägg till bock�. Klicka i dokumentet för att placera bocken i
dokumentet.

5. Klicka på Placera signatur i rutan �Signera.



Flytta

Ändra storlek

Rotera
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Första gången du undertecknar, öppnar alternativet Placera signatur en dialogruta där du kan skapa eller importera din signatur.

6. (Första gången du undertecknar) I dialogrutan Placera signatur väljer du hur du vill placera din signatur:

Skriva min signatur

Skriv ditt namn i fältet Ange ditt namn. Reader skapar en signatur åt dig. Du kan välja mellan några olika signaturformat. Klicka på Ändra
signaturformat om du vill visa ett annat format. När du är nöjd med din underskrift klickar du på Acceptera.

Rita min signatur

Rita din underskrift i fältet Rita din signatur. När du är nöjd med din underskrift, klickar du på Acceptera.

Använda en bild

Klicka på Bläddra och leta reda på filen med din signatur. När signaturen visas i dialogrutan klickar du på Acceptera.

Om du inte har någon bild av din signatur, skriver du ditt namn på ett rent, tomt papper med svart penna. Fotografera eller skanna
signaturen och överför bildfilen (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF eller PDF) till datorn. Du ska inte beskära bilden. Reader importerar bara
signaturen.

Du kan välja att skriva, rita eller importera en signatur. Reader använder den signaturen när du undertecknar PDF-filer i framtiden.

7. Klicka i PDF-dokumentet där du vill placera signaturen.

8. Gör något av följande om du behöver rotera signaturen eller ändra sorlek på den.

A. förflyttningspekare B. storleksförändringspekare C. rotationsspekare 

Placera pekaren över signaturen och drar den till rätt plats.

Ändra storleken genom att dra i ett handtag i ett hörn.

Placera pekaren över rotationshandtaget (i mitten längst upp). När pekaren förvandlas till en rund pil drar du för att rotera
signaturen.

9. Spara det undertecknade dokumentet genom att klicka på  eller genom att välja Arkiv > Spara.

10. När du får ett meddelande om att ”Du har lagt till en underskrift eller initialer. Vill du slutföra ändringarna?” klickar du på Bekräfta.

11. Ange en plats för filen och klicka sedan på Spara.

Skicka ett undertecknat dokument med e-post eller fax
Du kan skicka undertecknade dokument via fax eller e-post med hjälp av tjänsten EchoSign. EchoSign sparar en kopia i ditt onlinekonto, så det är
lätt att komma åt den vid ett senare tillfälle. Du kan logga in på EchoSign med ditt Adobe-id eller skapa ett konto.

1. När dokumentet är klart och du har lagt till din signatur eller dina initialer, klickar du på Skicka signerat dokument� i rutan Signera.

2. När du får ett meddelande om att ”Du har lagt till en signatur eller intitialer. Vill du slutföra ändringarna?”, klickar du på Bekräfta och skicka.

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/pcernobi/XML/sv-se/Products/Reader/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/pcernobi/XML/sv-se/Products/Reader/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/pcernobi/XML/sv-se/Products/Reader/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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Lägg till en elektronisk underskrift

Ett fält för elektronisk underskrift

Högst upp

3. Ange en plats för filen och klicka sedan på Spara.

4. När du får sett meddelande om att ”Ditt signerade dokument kommer att överföras till Adobe EchoSign…”, klickar du på Överför.

5. När EchoSign öppnas i webbläsaren fyller du i de fält som krävs och klickar på Leverera.

6. Följ instruktionerna på skärmen om hur du registrerar och skickar dokumentet.

Hämta PDF-filer som undertecknats av andra med EchoSign
Med EchoSign kan du hämta dokument som andra har undertecknat. EchoSign är en onlinetjänst, där användarna snabbt kan underteckna
dokument i en webbläsare, utan att det krävs något elektroniskt ID Tjänsten spårar hela processen.

EchoSign-tjänsten skickar ett meddelande med e-post till de personer du vill ska underteckna ett dokument. De granskar och undertecknar
dokumentet på den skyddade EchoSign-webbplatsen. När PDF-dokumentet är undertecknat får både du och de personer som undertecknat den
signerade filen med e-post. EchoSign lagrar det undertecknade dokumentet i ditt konto för framtida referens. Mer information finns på
www.echosign.com.

1. Öppna den PDF-fil som du vill ska undertecknas.

2. Öppna rutan Signera (klicka på Signera till höger i verktygsfältet).

3. Öppna panelen genom att klicka på Be andra signera.

4. Klicka på Skicka för signering.

5. När du får meddelandet ”Dokumentet har överförts till Adobe EchoSign�”, klickar du på Gå till Adobe EchoSign för att fortsätta�.

6. När EchoSign-webbplatsen visas i webbläsaren följer du anvisningarna på skärmen och skickar PDF-filen.

Underteckna med ett elektroniskt ID
I Reader kan bara PDF-filer som har användningsrättigheter aktiverade undertecknas med ett elektroniskt ID. Om du inte har något elektroniskt ID,
kan du skapa ett med hjälp av instruktionerna på skärmen. Mer information finns i Elektroniska ID:n.

1. Öppna den PDF-fil som du vill signera.

2. Gör något av följande:

Klicka på Arbeta med certifikat i rutan Signera och klicka sedan på Signera med certifikat. Rita en
rektangel där du vill placera underskriften. (Om alternativet är inaktiverat, har inte den som skapade PDF-filen aktiverat användning av
elektroniska underskrifter.)

Om du visar PDF-filen i en webbläsare, klickar på du på ikonen Signera  i verktygsfältet längst upp i fönstret.

Om formuläret innehåller ett fält för elektronisk underskrift, öppnar du dialogrutan Signera dokument
genom att dubbelklicka i fältet.

3. Om inga elektroniska underskrifter är konfigurerade visas dialogrutan Lägg till digitalt ID. Skapa en underskrift med hjälp av instruktionerna
på skärmen.

4. Gör följande i dialogrutan Signera dokument:

Välj en signatur på Signera som-menyn.
Ange Lösenord för den markerade elektroniska signaturen
Välj ett Utseende eller välj Skapa nytt utseende. Se Skapa underskriftsutseendet.
Aktivera Lås dokumentet efter signering om alternativet är tillgängligt. Det gör du bara om du är den sista mottagaren som ska
underteckna dokumentet. Om du markerar det här alternativet låses alla fält – även signaturfältet.

5. Klicka på Signera för att placera den elektroniska underskriften på PDF-filen.

Använd läget Förhandsgranska dokument om du vill visa och underteckna dokumentet i ett statiskt och säkert läge. Dynamiskt innehåll, t.ex.
multimedia och JavaScript, blockeras. Mer information finns i Underteckna i läget Förhandsgranska dokument i Acrobat-hjälpen.

Hantera certifikat (säkra PDF:er)

http://www.echosign.com/
http://help.adobe.com/sv_SE/acrobat/using/WS11dd809af63f0e1e-43e0464b12b4384d3b6-8000.html
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/pcernobi/XML/sv-se/Products/Reader/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/pcernobi/XML/sv-se/Products/Reader/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://help.adobe.com/sv_SE/acrobat/using/WS396794562021d52e4605066e12b3464c4db-8000.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d43.w
http://help.adobe.com/sv_SE/acrobat/using/WS02D75AD2-669B-4b79-9838-3C2493733423.w.html
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Den som skapar en PDF-fil kan kryptera dokumentet med ett certifikat som verifierar digitala signaturer. Certifikat som du tar emot från andra kan
du lagra i en lista över betrodda identiteter. Listan är som en adressbok, och med den kan du validera dessa användares signaturer för alla
dokument som du tar emot från dem.

Mer information finns i följande artiklar i Acrobat Help:

Certifikatbaserade signaturer
Få certifikat från andra användare
Verifiera information i ett certifikat
Ta bort ett certifikat från pålitliga identiteter

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Dela dokument
Lagra filer på Acrobat.com
Kommentera och granska PDF-filer

Dela dokument
Du kan använda Adobe Reader för att dela dokument med andra. Du kan dela filer med hjälp av Adobe SendNow eller via e-post.

Gör något av följande:

Välj Arkiv > Dela filer med SendNow Online�.
Klicka i åtgärdsrutan Verktyg och välj sedan Skicka filer.
Välj Arkiv > Skicka fil.

Instruktionerna på skärmen talar om hur du delar filen med andra.

Detaljerad information finns i Dela filer med Adobe SendNow Online och Dela filer via e-post i Acrobat-hjälpen.

Lagra filer på Acrobat.com
På Acrobat.com kan du lagra och få åtkomst till PDF-filer och andra dokument från flera enheter. 

Gör något av följande för att lagra filer på Acrobat.com:

Klicka på  i verktygsfältet
Klicka på Verktyg > Lagra filer.
Välj ett konto i listan Spara till onlinekonto i dialogrutan Spara (Arkiv > Spara eller Arkiv > Spara som).

Kommentera och granska PDF-filer
Du kan kommentera PDF-filer med anteckningar och ritmarkeringar. Alla verktyg för anteckningar och ritmarkeringar är tillgängliga. När du får en
PDF-fil som du ska granska, kan du kommentera den med verktygen för kommentering och markering.

Anteckningspanel 
A. Lägg till anteckning  B. Markera text C. Lägg till textkommentar D. Bifoga fil E. Spela in ljud F. Verktyget och menyn Lägg till stämpel G. Infoga
text vid markören H. Ersätt text I. Genomstruken J. Understrykning K. Lägg till anteckning till text L. Textkorrigeringsmarkering 

http://help.adobe.com/sv_SE/acrobat/using/WSdd9016941e18301166aeac2612a18183190-8000.html
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Panelen Ritmarkeringar 
A. Lägg till textruta B. Lägg till bildtext C. Rita linje D. Rita pil E. Rita oval F. Rita rektangel G. Rita moln H. Rita polygon I. Rita kopplade linjer J.
Rita på fri hand K. Radera figur som ritats på fri hand 

Svara på kommentarer eller ta bort svar

Högerklicka på en kommentar och välj Svara på snabbmenyn.

Om senare vill ta bort svaret högerklickar du på det och klickar på Ta bort.

Mer information finns i Svara på kommentarer i Acrobat-hjälpen.

Godkänna eller avvisa ett PDF-dokument
Om du blir ombedd att godkänna ett PDF-dokument får du ett e-postmeddelande med stegvisa instruktioner. Längst upp i PDF-dokumentet finns
en Stämpel-palett med alternativ som du använder för att godkänna eller avvisa dokumentet.

Mer information finns i Delta i en arbetsgång för godkännande i Acrobat-hjälpen.

Enbart Acrobat-användare med multibyte-versioner av Acrobat kan starta ett arbetsflöde för godkännande. Alla språkversioner av Reader
kan dock användas för att godkänna eller avvisa PDF-dokument.

Spåra en granskning (endast Reader-programmet, inte i webbläsare)
Välj Visa > Spårare om du vill spåra en dokumentgranskning eller se statusen för en granskning. Spåraren visar vilka som deltar i granskningen
och hur många kommentarer varje person har publicerat.

Till vänster i Spåraren visas alla PDF-dokument som ingår i hanterade granskningar.

Till höger visas datum och tid för när PDF-filen skickades, och en lista med inbjudna granskare. Länkarna till delade PDF-dokument
innehåller ytterligare information, däribland tidsgränsen (om den är angiven) och hur många kommentarer som varje granskare har skickat.
Om du tar bort en länk i Spåraren innebär det inte att PDF-filen tas bort.

Senaste uppdateringar sammanfattar de senaste granskningsändringarna.

Mer information finns i Spåra granskade PDF-dokument i Acrobat-hjälpen.

Återställa efter en oväntad avstängning (endast Reader-programmet, inte i webbläsare)
Funktionen Spara automatiskt förhindrar att ändringar går förlorade vid ett oväntat avbrott.

1. Öppna filerna du arbetade med vid den oväntade avstängningen.

2. När du får frågan, öppnar du filerna som sparades automatiskt genom att klicka på Ja.

3. Spara filerna med samma namn som de filer du arbetade med tidigare.

Om spara automatiskt inte är aktiverat startar du funktionen igen i dialogrutan Inställningar.

1. Högerklicka i ett dokument och välj Inställningar för sidvisning� på snabbmenyn.

2. Markera Dokument i vänster kolumn. Markera sedan Spara automatiskt dokumentändringar i en temporär fil var: xx minut.

3. I rutan minut anger du hur ofta du vill spara filer.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Skriva ut PDF-filer
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Saknas knappen Skriv ut?
Vanliga utskriftsåtgärder
Varför kan jag inte skriva ut dokumentet?
Simulera övertryck av tryckfärger

Saknas knappen Skriv ut?
Om du inte ser knapparna Skriv ut och Avbryt är bildskärmen inställd på en låg skärmupplösning. Reader är inte utformat för bildskärmar med låg
upplösning (minsta rekommenderade upplösning är 1 024 x 576). Du kan dock komma runt den här begränsningen. Gör något av följande för att
skriva ut dokumentet:

Tryck på Retur.
Om det visas en rullningslist till höger i dialogrutan drar du reglaget nedåt för att komma åt knapparna.

(Windows) På vissa bildskärmar döljer Aktivitetsfältet i Windows knappen Skriv ut. Du kan dölja Aktivitetsfältet så att det bara visas när du rör
musen längs skärmens nederkant. Högerklicka på Aktivitetsfältet och välj Egenskaper. Välj Dölj Aktivitetsfältet automatiskt i dialogrutan
Egenskaper och klicka sedan på OK.

Ange egenskaperna för Aktivitetsfältet så att det döljs, så att du kan komma åt knappen Skriv ut.

Vanliga utskriftsåtgärder

Skriva ut på båda sidorna

Du kan skriva ut dubbelsidigt om din skrivare har den funktionen. Det är skrivarens drivrutin som styr alternativen, inte Adobe Acrobat eller Adobe



Reader. Läs i dokumentationen till skrivaren om vilka funktioner skrivaren stöder. (Dubbelsidig utskrift kallas också duplex, fram- och baksida eller
tvåsidig utskrift.)

Aktivera Skriv ut på båda sidorna av papperet i dialogrutan Skriv ut och välj den kant där papperet ska vändas.

Skriva ut i svartvitt

Du kan skriva ut en färg-PDF i grå nyanser (kallas även gråskala eller sammansatt gråskala).

Aktivera Skriv ut i gråskala i dialogrutan Skriv ut.

Skriva ut med en annan storlek



Du kan skala sidan för att förminska eller förstora sidor när du skriver ut. Du kan skala automatiskt så att det passar papperet eller manuellt i
procent.

Klicka på Storlek i dialogrutan Skriv ut och ange skalningsalternativen.

Skriva ut dokument med stora format



Du kan skriva ut stora dokument som affischer eller banderoller genom att dela upp sidan på flera pappersark (kallas ”sidindelning”) Alternativet
Filmminiatyr� beräknar hur många pappersark som behövs. Du kan justera storleken på originalet så att det passar papperet och ange hur
mycket varje del ska överlappa. Du kan sedan foga samman delarna.

Klicka på Filmminiatyr i dialogrutan Skriv ut och ange alternativ för sidindelning.

Skriva ut flera sidor på ett ark



Du kan skriva ut mer än en sida i en PDF på ett pappersark. Att skriva ut flera sidor per ark kallas också N/sida-utskrift (t.ex. 2/sida eller 6/sida).
Du kan ange hur sidorna ordnas, antingen vågrätt på sidan eller i lodräta kolumner.

Skriva ut häften



Du kan skriva ut ett flersidigt dokument som ett häfte. Sidorna läggs ut två per ark. När du sorterar, viker och häftar de dubbelsidiga arken får du
ett häfte med sidorna i rätt ordning.

Klicka på Häfte i dialogrutan Skriv ut och ange alternativ för häftet.

Du hittar stegvisa anvisningar i Skriva ut häften och PDF-portföljer.

Skriva ut kommentarer

Du kan skriva ut kommentarer på plats (som häftisar på en sida) eller i en lista eller sammanfattning.

Gör något av följande i området Kommentarer och formulär:

Välj ett alternativ i listrutan
Klicka på Sammanfatta kommentarer.

Skriva ut ett område på en sida



Högst upp

Du kan skriva ut en del av en sida i en PDF-fil. Använd verktyget för ögonblicksbild (Redigera > Ta ögonblicksbild) för att markera endast det
område som du vill skriva ut. Området kan bestå av text, grafik eller bådadera. Du kan skriva ut det markerade området i full storlek eller ändra
storleken efter papperet.

1. Välj Redigera > Ta ögonblicksbild.
2. Rita en rektangel för att välja en del av en sida
3. Välj Arkiv > Skriv ut
4. Klicka på Vald grafik i dialogrutan Skriv ut.

Varför kan jag inte skriva ut dokumentet?
Börja med dessa felsökningstips

Problem med utskrift kan ha olika orsaker. Börja med att läsa här för att identifiera problemet: Felsöka problem vid utskrift av PDF-filer | Acrobat
Reader

PDF-filen är lösenordsskyddad och utskrift är inte tillåten

Om du tar emot en lösenordsskyddad PDF-fil, måste du ange rätt lösenord för att kunna skriva ut dokumentet. Vissa skyddade dokument har
begränsningar som gör att du inte kan skriva ut, redigera eller kopiera innehållet i dokumentet. Om dokumentet har begränsningar som gör att du
inte kan skriva ut kontaktar du PDF-filens författare.

(Endast Windows) Skyddat läge påverkar

Med Skyddat läge (standardinställning) är säkerheten i Reader förhöjd. Inaktivera skyddat läge tillfälligt för att avgöra om det stör
utskriften. Högerklicka i dokumentet och välj Dokumentegenskaper. Klicka på Avancerat för att se om skyddat läge är aktiverat.

Om du vill inaktivera skyddat läge väljer du Redigera > Inställningar och klickar på Skydd (förbättrat) till vänster. Avmarkera Aktivera skyddat läge
vid start. Stäng Reader, starta om programmet och försök skriva ut dokumentet igen.

http://kb2.adobe.com/se/cps/873/cpsid_87346.html
http://kb2.adobe.com/se/cps/873/cpsid_87346.html
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Försäkra dig om maximal säkerhet genom att markera Aktivera skyddat läge vid start� igen när du är klar med utskriften.

Simulera övertryck av tryckfärger
Övertryckssimulering ger ett ungefärligt intryck av hur blandning och övertryckning av färgbilder ser ut vid offsettryck. Du kan simulera
övertryckseffekter på en kontorsfärgskrivare genom att välja Simulera övertryck i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar. Övertryckssimulering
konverterar dekorfärger till processfärger för utskrift. Om du ska använda filen till slutgiltig utskrift ska du inte markera Simulera övertryck.

Kvaliteten på färgreproduktionen varierar stort mellan olika färgskrivare. Av det skälet är korrektur från en leverantör det bästa sättet att
verifiera hur det färdiga resultatet kommer att se ut.

Tre överlappande cirklar utan övertryck (vänster) jämfört med tre överlappande cirklar med övertryck (höger).

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Kopiera text och bilder från PDF-filer
Kopiera ett område i en PDF-fil (endast Reader-programmet, inte i webbläsare)

Kopiera text och bilder från PDF-filer
Du kan lätt kopiera innehåll i Reader, om inte författaren till PDF-filen har använt skyddsinställningar som hindrar kopiering.

Bekräfta att det är tillåtet att kopiera innehåll

1. Högerklicka i dokumentet och välj Dokumentegenskaper.

2. Klicka på fliken Säkerhet och titta på Sammanfattning av dokumentbegränsningar.

Kopiera visst innehåll från en PDF-fil

1. Högerklicka i dokumentet och välj verktyget Markera på snabbmenyn.

2. Dra för att markera text, eller klicka för att markera en bild.

3. Högerklicka på det markerade objektet och välj Kopiera.

Kopiera en hel PDF-fil (endast Reader-programmet för Windows, inte i webbläsare)

Välj Redigera > Kopiera fil till Urklipp�.

Kopiera ett område i en PDF-fil (endast Reader-programmet, inte i webbläsare)
Verktyget för ögonblicksbild kopierar ett område som en bild som du kan klistra in i andra program.

1. Välj Redigera > Ta en ögonblicksbild�.

2. Dra en rektangel runt området som du vill kopiera och släpp musknappen.

3. Tryck på Esc-tangenten när du vill lämna läget Ögonblicksbild.

Gå till ett annat program och klistra in bilden genom att välja Redigera > Klistra in.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Skapa en PDF-fil
Konvertera en PDF-fil till Word eller Excel
Lär dig om fler onlinetjänster

Skapa en PDF-fil
Du kan skapa PDF-filer från Reader med hjälp av Adobe CreatePDF, en webbaserad tjänst som finns på Acrobat.com. Med Adobe CreatePDF
kan du konvertera filer i flera format till PDF.

1. Klicka på ikonen Konvertera till PDF  i Reader-verktygsfältet.

Om ikonen Konvertera till PDF inte syns i verktygsfältet högerklickar du i verktygsfältet och väljer Arkiv > CreatePDF Online.

2. Klicka på Markera fil som ska konverteras till PDF i panelen CreatePDF till höger, och leta reda på filen du vill konvertera.

3. Klicka på Konvertera.

När filen konverteras visas rutan Slutfört i rutan Verktyg. Om du har en betald prenumeration på Acrobat.com kan du öppna PDF-filen i ett nytt
Reader-fönster genom att klicka på länken Visa PDF-fil i Reader�. Användare med gratiskonton kan visa sina PDF-filer på Acrobat.com.

Mer information om tjänsten CreatePDF finns på www.adobe.com/go/acrobat_com_se.

Konvertera en PDF-fil till Word eller Excel
Du kan konvertera PDF-filer till Microsoft Word eller Excel med hjälp av Adobe ExportPDF, en webbaserad tjänst på Acrobat.com. Mer information
om tjänsten ExportPDF finns på www.adobe.com/go/acrobat_com_se.

1. Öppna den PDF-fil som du vill exportera till Word eller Excel.

2. Klicka på ikonen Konvertera PDF  i Reader-verktygsfältet för att öppna rutan Verktyg.

Om ikonen Konvertera PDF inte visas högerklickar du i verktygsfältet och väljer Arkiv > Konvertera PDF till Word eller Excel online.

3. Det dokument som är öppet markeras för konvertering på panelen Exportera PDF. Om du vill välja ett annat PDF-dokument klickar du på
Välj PDF-fil.

4. Välj Microsoft Word, RTF-format eller Microsoft Excel på menyn Konvertera till.

5. Om dokumentet innehåller skannad text på ett annat språk klickar du på Ändra, väljer språket i dialogrutan OCR-inställningar och klickar på
OK.

6. Klicka på Konvertera.

7. Gör något av följande:

Om du prenumererar på tjänsten klickar du på Logga in (längst upp i panelen) och anger e-postadress och lösenord. Klicka sedan på
Logga in.

Om du inte har något Adobe-id klickar du på Registrera dig och följer instruktionerna på skärmen.

8. När meddelandet Slutfört visas i rutan Verktyg klickar du på Spara konverterad fil.

http://www.adobe.com/go/acrobat_com_se
http://www.adobe.com/go/acrobat_com_se
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Klicka på Spara konverterad fil när meddelandet Slutfört visas.

9. Bläddra i dialogrutan Spara som till platsen där du vill spara filen, ange filens namn och klicka på Spara.

Lär dig om fler onlinetjänster
Skapa PDF och Exportera PDF är bara två av de onlinetjänster som är tillgängliga i Reader. Om du vill söka efter nya tjänster klickar du på
Verktyg i det övre högra hörnet i fönstret. Mer information finns på www.adobe.com/go/learn_acr_dex_se.
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Varför kan jag inte öppna eller redigera en PDF-fil?
Kombinera PDF-filer
Ta bort PDF-filer

Varför kan jag inte öppna eller redigera en PDF-fil?
Du behöver de avancerade redigeringsfunktionerna i Adobe Acrobat

Med det kostnadsfria programmet Adobe Reader kan du visa PDF-filer, men för viss avancerad redigering krävs Adobe Acrobat. Här är några
exempel:

Redigera text

Kombinera PDF-filer

Skanna till en PDF-fil

Skapa nya formulär (med Reader kan du fylla i formulär)

Mer information finns i den här detaljerade jämförelsen av funktionerna i Acrobat och Reader.

PDF-filen är lösenordsskyddad och redigering är begränsad

Om du tar emot en lösenordsskyddad PDF-fil, måste du ange rätt lösenord för att kunna öppna dokumentet. Vissa skyddade dokument har
begränsningar som gör att du inte kan skriva ut, redigera eller kopiera innehållet. Om ett dokument har begränsade funktioner, är de verktyg och
menyalternativ som relaterar till funktionerna nedtonade i Reader.

Om du har problem med att öppna en PDF, eller om du inte kan använda vissa funktioner, kontaktar du författaren till PDF-filen.

Du får felmeddelandet ”ett eller flera Adobe PDF-tilläggsprogram är inaktiverade”

Åtgärda problemet genom att utföra de här stegen:

1. Öppna Internet-alternativ i Kontrollpanelen och klicka på fliken Avancerat.

2. Markera kryssrutan Aktivera webbläsartillägg från andra tillverkare.

3. Klicka på OK och starta sedan om datorn.

Fler felsökningstips

Fler felsökningstips finner du i de här tekniska meddelandena (kan vara på engelska):

Kan inte öppna en PDF-fil

Kan inte visa en PDF på webben | Snabb lösning

Kombinera PDF-filer
I det kostnadsfria programmet Adobe Reader kan du inte kombinera flera PDF-filer, men det kan du i Adobe Acrobat. Mer information finns i PDF-
portföljer och kombinerade PDF-filer i Acrobat-hjälpen.

Ta bort PDF-filer
PDF-filer lagras i olika mappar på datorn, beroende på om du fått PDF-filen med e-post, från webben eller via en annan källa.

Sök efter filnamnet i Windows eller Mac OS för att snabbt hitta filen. Gå sedan till mappen, högerklicka på PDF-filen och välj Ta bort (Windows)
eller Flytta till papperskorgen (Mac OS).

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Jag kan inte se bilder i en PDF-fil
Flytta eller rotera 3D-modeller
Analysera objekt, mått eller geospatial plats

Mer information om hur du kopierar specifika bilder eller ögonblicksbilder av sidområden finns i Kopiera innehåll från PDF-filer.

Jag kan inte se bilder i en PDF-fil

1. Högerklicka i dokumentet och välj Inställningar för sidvisning�.

2. Markera Visa stora bilder.

Om du avmarkerar alternativet ovan, visar Reader stora bildfiler som grå rutor, så att det går fortare att visa sidorna och bläddra.

Flytta eller rotera 3D-modeller
3D-verktygsfältet visas när du klickar på en 3D-modell. Om du vill visa alla 3D-navigeringsverktyg i Reader, klickar du på pilen vid verktyget
Rotera.

Analysera objekt, mått eller geospatial plats
I Reader finns analysalternativ som du kan använda för att visa metadata för vissa objekt, mäta dem eller arbeta med geospatiala data. Klicka på
Utökad längst upp till höger i fönstret om du vill arbeta med dessa alternativ.

Mer information finns i följande avsnitt i Acrobat-hjälpen:

Visa objektdata och metadata

Mäta objekt

Interagera med geospatiala PDF-filer
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Spara PDF-filer
Varför kan jag inte spara en PDF-fil?
Visa och navigera i PDF-filer
Zooma in i ett visst område
Hitta information i en PDF-fil
Visa och söka i en PDF-portfölj

Visa bilder, objekt eller 3D-modeller

Spara PDF-filer
Om författaren har gjort det möjligt att spara lokalt, kan du spara en kopia av en PDF-fil eller PDF-portfölj.

Reader-programmet eller i webbläsare

Klicka på diskettsymbolen  i verktygsfältet längst upp till vänster när du vill spara en PDF-fil.

Endast Reader-programmet

Om du vill skapa en kopia av PDF-filen väljer du Arkiv > Spara som.

Om du vill spara PDF-filen som text som du kan arbeta med, väljer du Arkiv > Spara som annan > Text.

Varför kan jag inte spara en PDF-fil?
Därför att PDF-filens författare av säkerhets-, upphovsrättsliga eller andra skäl har inaktiverat möjligheten att spara lokalt.

Om du behöver spara filen kontaktar du författaren och ber att han gör det möjligt att spara lokalt. Mer information finns i Ge Reader-användare
behörighet att spara formulärdata i Acrobat-hjälpen.

Visa och navigera i PDF-dokument
Gör något av följande:

Om du vill göra sidan större eller mindre använder du något av alternativen för zoomning, förstoring eller anpassning i verktygsfältet längst
upp i fönstret.

Alternativen zooma, förstoring och anpassa i verktygsfältet

Om du vill gå till ett visst sidnummer skriver du det till höger om knapparna Visa föregående  och Visa nästa  i verktygsfältet.

Om du vill navigera visuellt klickar du på ikonen Sidminiatyrer  längst upp till vänster i fönstret.

Om du vill hoppa till områden av intresse, klickar du på ikonen Bokmärken  längst upp till vänster i fönstret.

Navigera snabbt med dessa alternativ
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Om du vill ange alternativ för rullning och visning av flera sidor i Reader väljer du Visa > Sidvisning. Högerklicka på Reader-verktygsfältet i
webbläsaren och välj Sidvisning.

Se även Visa bilder, objekt eller 3D-modeller. Mer information finns i Navigera i PDF-filer i Acrobat-hjälpen.

Zooma in i ett visst område

Högerklicka i dokumentet och välj Markering zoomning� på snabbmenyn. Dra sedan över området som du vill förstora.

(Endast Reader-programmet, inte i webbläsare) Välj Dynamisk zoomning, Panorera och zooma eller Luppverktyget på menyn Visa > Zooma.
Mer information om alternativen finns i Justera PDF-vyer i Acrobat-hjälpen.

Söka efter information i en PDF-fil
Gör något av följande om du vill söka efter sidinnehåll:

Högerklicka i dokumentet och välj Sök på snabbmenyn. Skriv ditt sökvillkor längst upp till höger i fönstret och klicka på pilarna för att
navigera till varje förekomst.

När du vill visa sökrutan högerklickar du i dokumentet och väljer Sök.

Om du vill göra en mer komplicerad sökning efter hela ord, fraser, kommentarer eller andra alternativ gör du något av följande:

I en webbläsare klickar du på kikaren  till vänster i fönstret.

I Reader-programmet väljer du Redigera > Avancerad sökning.

Om du vill anpassa sökningen ytterligare, klickar du på Visa fler alternativ längst ned i sökrutan. Mer information finns i Alternativ för
avancerad sökning i Acrobat-hjälpen.

Visa och söka i en PDF-portfölj
En PDF-portfölj är en samling filer i olika format som skapats i olika program. Du kan använda sökverktygen i Reader för att söka efter text i hela
PDF-portföljen. Skriv texten du vill söka efter i sökrutan i verktygsfältet PDF-portfölj. I sökresultatet visas alla filer som innehåller texten.

För PDF-filer utvidgar du listan för att se resultatet i sitt sammanhang. Klicka på ett sökresultat om du vill gå till texten i PDF-filen.

För andra typer av filer klickar du på Öppna och söker sedan i filen.
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Visa meddelanden när jag startar Reader

Visa inte meddelanden när jag visar ett dokument

I under Allmänt i inställningarna finns alternativ där du kan tillåta att Adobe visar marknadsföringsmeddelanden i produkten medan du arbetar i
programmet. Det är du som bestämmer om du vill ta emot dessa meddelanden eller inte.

Meddelanden som relaterar till Adobes Onlinetjänster kan inte stängas av.

1. Öppna dialogrutan Inställningar.

(Windows) Välj Redigera > Inställningar.

(Mac OS) Välj Adobe Reader > Inställningar.

2. Klicka på Allmänt under Kategorier.

3. Markera önskade alternativ i avsnittet Meddelanden från Adobe�.

Tillåter att meddelanden från Adobe visas på välkomstskärmen när du startar programmet utan
att öppna något dokument. Klicka på ett meddelande om du vill ha information om funktioner, uppdateringar eller onlinetjänster, eller om du
vill öppna ett element i programmet, t.ex. en åtgärdsruta. Avmarkera alternativet om du vill förhindra att marknadsföringsmeddelanden visas.

Förhindrar att marknadsföringsmeddelanden från Adobe visas i det nedre vänstra
hörnet i programfönstret. Stäng meddelandet genom att klicka på stängningsknappen. Om du inte gör något tonar meddelandet bort. Låt
alternativet vara avmarkerat om du vill tillåta marknadsföringsmeddelanden.
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Skyddat läge
Skyddad vy
Behöriga platser

Adobe Reader XI innehåller ett skyddat läge och en skyddad vy för att ge extra säkerhet och skydda datorn. När skyddat läge är aktiverat körs alla
åtgärder som behövs för att visa PDF-filen i Adobe Reader på ett mycket begränsat sätt i en begränsad miljö, en så kallad säkerhetssandlåda. 

Skyddat läge
Som standard körs Adobe Reader XI i skyddat läge, för att ge ett extra skyddslager. I skyddat läge kan inte skadliga PDF-dokument starta
godtyckliga körbara filer eller skriva till systemkataloger eller Windows-registret.

Om du vill kontrollera statusen för skyddat läge väljer du Arkiv > Egenskaper > Avancerat > Skyddat läge.

Skyddat läge aktiveras som standard. Så här anger du inställningarna:

1. Välj Redigera > Inställningar.

2. Välj Skydd (förbättrat) i listan Kategorier till vänster.

3. Markera eller avmarkera Aktivera skyddat läge vid start� i området Sandlådeskydd�.

Aktivera Skapa loggfil för skyddat läge� om du vill registrera händelser. Ändringarna träder i kraft nästa gång programmet startas.
Öppna loggfilen genom att klicka på Visa logg.

Skyddad vy
För att ge ytterligare säkerhet och för att undvika potentiella säkerhetsrisker med filer som kan komma från osäkra platser, är de flesta
funktionerna inaktiverade i skyddad vy. Du kan visa PDF-filen, men inte göra mycket mer.

I skyddat läge visas ett gult fält ovanför Reader-fönstret. Klicka på Aktivera alla funktioner för att avsluta Skyddad vy.  

Informationsfältet i skyddad vy

Så här ändrar du när Skyddad vy ska används:

1. Välj Arkiv > Inställningar.
2. Välj Skydd (förbättrat) i listan Kategorier till vänster.
3. I området Sandlådeskydd� väljer du ett alternativ för Skyddad vy:

Av
Filer från potentiellt osäkra platser�
Alla filer

Behöriga platser
Du kan lägga till utvalda filer, mappar och värdar i behöriga platser för att ange vilka PDF-filer som är pålitliga och kringgå
säkerhetsbegränsningarna.

Gör följande under Behöriga platser:

Om du vill lita på de webbplatser som redan är betrodda i Internet Explorer väljer du Lita automatiskt på platser från mitt Win
operativsystems säkerhetszoner.
Om du vill lägga till enbart en eller två PDF-filer från en plats klickar du på Lägg till fil.
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Om du vill skapa en betrodd mapp för flera PDF-filer klickar du på Lägg till mappsökväg eller Lägg till värd
Om du vill tillåta att data laddas från en webbplats anger du namnet på rot-URL:en. Ange exempelvis www.adobe.com, och inte
www.adobe.com/se/products. Om du enbart vill lita på filer från säkra anslutningar väljer du Endast säkra anslutningar (https:).
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Tangentbordsalternativ till musåtgärder
Använda en skärmläsare eller skärmförstorare
Omforma textflödet i en PDF-fil

Tangentbordsalternativ till musåtgärder
Reader och Acrobat har samma kortkommandon. Du kan se hela listan i Kortkommandon i Acrobat-hjälpen.

Använda en skärmläsare eller skärmförstorare
Använd installationsassistenten för tillgänglighet för att anpassa Reader för skärmläsare eller skärmförstorare.

Välj Redigera > Tillgänglighet > Installationsassistenten, och markera sedan önskade alternativ på respektive skärmbild i
installationsassistenten.

Omforma textflödet i en PDF-fil
Omforma flödet för ett PDF-dokument och presentera det tillfälligt som en enda kolumn som har samma bredd som dokumentrutan. Denna
omläggning av flödet gör dokumentet mer lättläst.

När du vill omforma textflödet väljer du Visa > Zooma > Omforma flöde.

Vanligen visas bara läsbar text i flödesomformningsvyn. Text som inte kan omformas är formulär, kommentarer, fält för digitala signaturer och
sidartefakter, till exempel sidnummer, sidhuvudet och sidfötter. På sidor som innehåller både läsbar text och fält för formulär eller digitala
signaturer kan flödet inte omformas. Lodrät text omformas vågrätt.

Mer information finns i Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner i Acrobat-hjälpen.

Du kan inte spara, redigera eller skriva ut ett dokument när det visas i vyn Omforma flöde.
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  Fylla i formulär

  Signera och certifiera

  Kommentera och granska

  Skriva ut

  Kopiera innehåll

  Skapa PDF-filer, konvertera till Word eller använda andra onlinetjänster

  Spara, visa och söka i en PDF-fil

 Tillgänglighet och skyddat läge

Reader XI och Acrobat XI

Hjälp för Reader XI

Hjälp för Acrobat XI

Hämta, installera och uppgradera

Uppgradera till den senaste versionen av Adobe Reader
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