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Steering Wheel Infographic
RSW = Rotary Switch
MFRS = Multi-Function Rotary Switch

DRS: Drag Reduction System. To move the
rear wing flap to the low drag position.

PL: Activates the pit limiter. “Pit Limiter”
is shown in the display and the pit limiter is
activated, starting to control the engine to the
target speed.

Box: Confirm the intention to come to the
pits at the end of this lap.
RPM indicator / various warnings

N: Select Neutral from 1st and 2nd gear.

BBW LED

DRS LED

S1 (black)/S2 (orange)/S3 (blue):
Special buttons. These buttons are
programmed for special needs
e.g. quick overwrite of various
settings.

OT: Activates configurable performance
maps. This can help the driver to
overtake or defend.

Flag LEDs

Flag LEDs

BRKMAP (RSW): Sets the brake
balance map.

Entry (RSW): Differential, correction
for corner entry setting.

10-/1+: MFRS selection. Used to skip
to different maps in the MFRS.
Downshift
SOC (RSW): Controls the ERS energy
storage state of charge (generate or
consume energy during the lap).

Upshift

BRKLED

BRK- (orange)/BRK+ (green): Toggle
button to switch brake balance between
programmed position and the current
BRKMAP rotary position.

Radio
LED

Clutch

Clutch

Pedal (RSW): Changes the pedal map.

Clutch lever: There are two clutch
levers, left and right.

IGN (RSW): Controls the spark advance.

Ack: To acknowledge changes in the
driver default system.

Prel (RSW): Basic differential offset torque (preload).

BBal-/BBal+: Used to adjust the brake
balance offset in small steps.
Oil: This button is used to transfer
oil from auxiliary to main tank.

MFRS 1:
Top secret, don‘t ask :-)
Controls the fuel consumption.
Controls the lambda.
Controls the fuel management.
Controls the limiter.

Diff-/Diff+: Switch differential preload
between programmed position and the
current PREL rotary position. Triggers
US/OS LEDs.

Shift Up/Down:
Left lever -1, right lever +1.

BRK+
LED

MODE: Overwrites various RSW/
MFRS settings:
A1/A2: Addistional special 1/2.
FS/FW: Fuel modes.
RS:
Race start dry/wet modes.
CH:
Charge lap (ERS) mode.
BO:
Burn-out mode.

A/B/C:
FUEL:
MIX:
FM:
ENG:

R: Switches driver radio transmission
on/off. The white LED in the middle of the
steering wheel indicates that the driver
channel is transmitting. The communication
is bi-directional both on track and in the
garage, but the driver channel has priority.

TURBO:
DEG:
TYRE:
CLU:
SHIFT:

Controls the turbo compressor.
Tyre state.
Selects tyre circumference.
Controls clutch bite point offset.
Controls shift type.

BP: Activates the Bite Point
finder procedure (clutch).

Acoustic beeps for the following events:
Shift beeps, DRS allowed, various other events.
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MFRS 2:
EB:
LOOP:
REL:
BOOST:
BRK:

Engine braking pedal map.
SOC control.
Various ERS settings.
MGU-K boost settings.
MGU-K recovery settings.

PERF:
VISCO:
CC:
SPLIT:
DASH:

Controls the engine modes.
Differential correction for corner exit.
Cruise control (only for testing).
Selects split times (dashboard).
Dashboard selector.

Visit our website:
sauberf1team.com

PDF-XCHange PRO
Världens bästa PDF verktyg.Se, öppna, modifiera, redigera och skapa nya PDF. Ännu kraftfullare PDF-creator tillsammans med PDFTools och
nya EDITOR skapar ett sk manipulationsredskap där ni kan fixa alla era PDF befintliga och skapa nya pdf.
Nya plattformen fr o m PDF-XCHange PRO 5.5 innehåller allt!
Samtliga funktioner från PDF-Standard, PDF-Printer PRO, PDF-EDITOR PRO, PDF-TOOLS-Pro, PDF-OFFICE-PRO.
Skriv ut PDF från alla era Windows program, skriv ut från mappar/listor sk batch metod.
Modifiera bef. PDF, ändra, mixa och scanna in och OCR behandla så de blir sökbar text t o m redigerbar med PRO.
Omtyckt för att det är lätt, snabbt, billigt och skapar komprimerade, säkra små pdf-filer(ofta bara en 10-del av en vanliga pdf).
Ingår sk utökade möjligheter t ex ID-cert(signatur), password, mätning av längd/yta, kalibrering, notering, stämplar mm.

Just nu kan du spara upp till 22% när du köper Acrobat CLP Packs eller spara 70% köp PDF-XCHange PRO.
Erbjudandet gäller tillfälligt för kompletta och uppgraderade versioner av Acrobat XI Pro
och Acrobat XI Standard CLP för "government" och "commercial"-kunder.
Eller bättre alternativ(mer för pengarna=billigare)
Byt till sk "State" eller "COUNTRY PACKP" av PDF-XCHange PRO => spara mest pengar för komplett PDF-PROGRAM.
Editera, redigera, konvertera från-till office, fixa gamla pdf, kalibrera och mät på ritningar, kommentera/notera, ändra spec mm
2) Köp 6 för priset av 5 Adobe Acrobat TLP => Byt till PDF-XCHange PRO och betala bara en bråkdel,
Tillfälligt kan du köpa 6 st Adobe Acrobat XI Pro eller Adobe Acrobat XI Standard TLP för priset av 5 st!
ALLTID är PDF-XCHange PRO billigare + vi har kampanjpriser just nu.
?Erbjudandet är tillfälligt för kompletta och uppgraderade versioner av Acrobat XI Pro och
Acrobat XI Standard TLP för "commercial"-kunder. OBS! Endast ett erbjudande per företag.?
PDF-XCHange PRO alltid billigare, snabbare, lättare + fungerar med alla program(även icke Adobe program)
PDF-XCHange PRO eller Adobe® Acrobat® XI Pro är en komplett lösning för hantering av PDF-dokument och formulär som dessutom
förenklar programvaruhanteringen för IT. Förbättrad programsäkerhet, stöd för automatiska installationsverktyg
och schemalagda kumulativa patchar hjälper till att minska kostnaden och arbetet med att hantera PDF-programvara.
Nya PDF-redigeringsverktyg, utökade exportmöjligheter från PDF-filer och tätare integrering med Microsoft Office
underlättar för användarna att få mer gjort på kortare tid.
DE VIKTIGASTE SKÄLEN FÖR IT-PERSONAL ATT KÖPA ADOBE® ACROBAT® XI PRO och PDF-XCHange PRO
Microsoft-integrering – Utnyttja stödet för Microsoft® Windows® 7 och 8, få direkt åtkomst till
Acrobat-funktionalitet i Microsoft Office och arbeta effektivare med SharePoint(ej projekt) och Office 365 i Windows men ej Mac.

PDF-XCHange PRO
Effektivare driftsättning – Underlätta driftsättning och uppdateringar med stöd för Microsoft SCCM/SCUP och
Apple Remote Desktop, och få kostnadsfria Adobe-verktyg som Adobe Customization Wizard som snabbar upp
installations- och konfigureringsarbetet.
PDF-XCHange PRO
Oöverträffad säkerhet – Minska mängden PDF-baserade attacker med flera inbyggda försvarsmekanismer och
avancerade säkerhetslösningar, till exempel sandlådeteknologi.
PDF-XCHange PRO
Dokumentskydd – Skydda företagsinformation genom standardsäkerhetsinställningar för organisationens dokument.
Skapa automatiska funktionsmakron och definiera en uppsättning säkerhetsåtgärder som användare enkelt kan tillämpa på sina PDF-filer.
PDF-XCHange PRO
Enklare arbetsflöde – Arbeta smartare genom att ge användare möjlighet att skapa formulär,
sätta ihop PDF-portfolior och standardisera PDF-framställningen. Acrobat XI Pro erbjuder en
komplett lösning för PDF-dokument och formulär och underlättar samtidigt driftsättning och underhåll av programvaran.

KÖP eller uppgradera: PDF-XCHange PRO
http://wwww.pdfx.se = webshop passar företag och framför allt privatköpare (slipper kreditupplysning)
http://www.pdf-xchange.se = se meny: PRIS => där finns underlag för traditionella företags beställning via epost

http:www.tracker-software.se

