WSTĘP
Niniejsza instrukcja opisuje proces rozpoczynania pracy z programami CAD Decor PRO, CAD Kuchnie
i CAD Decor. Przedstawia zasady wprowadzania kodów rejestracyjnych i zarządzania projektami, omawia
ustawienia programu, opisuje tworzenie nowego projektu, a także prezentuje narzędzia środowiska CAD.
Zawiera również listę funkcji menu ikonowego oraz zestawienie przydatnych skrótów klawiszowych.
Omówione narzędzia oparte są na 6 wersji programu IntelliCAD – w przypadku wcześniejszych wersji
środowiska mogą występować nieznaczne różnice w działaniu opisywanych funkcji.

Życzymy miłej i owocnej pracy z naszym oprogramowaniem!
Zespół CAD Projekt K&A

Prawa autorskie
Ten dokument jest chroniony prawami autorskimi własności intelektualnej CAD Projekt K&A. Kopiowanie, dystrybucja i/lub modyfikowanie poniższego dokumentu
jest dozwolone na warunkach umowy licencyjnej. Umowa licencyjna jest dostępna w formie elektronicznej przy instalacji programu.

Ograniczenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym adresy URL i inne odwołania do internetowych witryn w sieci Web, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma
CAD Projekt K&A zastrzega sobie również możliwość wprowadzenia zmian w zasadach funkcjonowania wsparcia technicznego bez uprzedniego powiadomienia.
W przypadku konieczności zmiany numerów telefonów stosowne informacje podawane będą na naszej stronie internetowej www.cadprojekt.com.pl.
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1. Uruchamianie programu
Program można uruchomić na trzy sposoby:
wybierając ikonę CAD Decor PRO, CAD Kuchnie
lub CAD Decor z menu Start (Rys. 1), klikając
dwukrotnie ikonę skrótu do programu na pulpicie (Rys. 3, Rys. 4, Rys. 5) czy też uruchamiając plik CADDecorPro.exe, CADKuchnie.exe lub
CADDecor.exe w katalogu V3_I6x86 w miejscu
instalacji programu. Przykładowa lokalizacja:
C:\CADProjekt\CAD Decor PRO\V3_I6x86\.
Aby możliwe było uruchomienie programu,
klucz zabezpieczający HASP musi być wpięty do
portu USB komputera. W przeciwnym razie
pojawi się poniższy komunikat (Rys. 2), a program nie uruchomi się.

Rys. 1 – uruchamianie programu z poziomu menu Start

Jeżeli dioda klucza HASP, sygnalizująca jego poprawne działanie, nie zapali się, należy przełożyć klucz do innego
portu lub zamienić z innym urządzeniem USB. W przypadku gdy te czynności nie przyniosą pozytywnego rezultatu,
prosimy o kontakt z naszym Wsparciem technicznych (dane kontaktowe zamieszczono na końcu instrukcji).

Rys. 2 – komunikat o braku klucza

Rys. 4 – ikona programu
CAD Kuchnie

Rys. 3 – ikona programu
CAD Decor PRO

Rys. 5 – ikona programu
CAD Decor

W trakcie uruchamiania programu pojawi się ekran powitalny (Rys. 6, Rys. 7, Rys. 8). Następnie, jeśli jest to pierwsze
uruchomienie, otworzy się okno informujące o konieczności podania kodów rejestracyjnych (procedurę opisano
w punkcie 2). Przy kolejnych uruchomieniach otwiera się okno „Wybór projektu”, szczegółowo opisane w punkcie 3.

Rys. 6 – ekran powitalny programu CAD Decor PRO
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Rys. 7 – ekran powitalny programu CAD Kuchnie

Rys. 8 – ekran powitalny programu CAD Decor

2. Uzupełnienie kodów rejestracyjnych
Przy pierwszym uruchomieniu po zainstalowaniu programu, otworzy się okno z prośbą o podanie kodów rejestracyjnych (Rys. 9, Rys. 11, Rys. 13). Należy kliknąć „Dalej >” i w następnym oknie (Rys. 10, Rys. 12, Rys. 14) wpisać kody
z karty rejestracyjnej, otrzymanej przy zakupie oprogramowania. Jeśli kody rejestracyjne nie zostaną podane lub będą
nieprawidłowe, program wyłączy się.

UWAGA
Aby podać kod do modułu dodatkowego, należy rozwinąć panel z jego nazwą przy użyciu strzałki

.

Jeśli pola kodowe pozostaną puste, lub znajdą się w nich nieprawidłowe wpisy, przy danej pozycji będzie wyświetlony
czerwony krzyżyk . Jeśli kod zostanie podany prawidłowo, wyświetli się zielony „ptaszek” (Rys. 12). Po zatwierdzeniu kodu przyciskiem „Ok” można rozpocząć pracę z programem.
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UWAGA
Uzupełnienie kodów do modułów dodatkowych nie jest konieczne do rozpoczęcia pracy z programem – można
je uzupełnić później.

UWAGA
Do programów CAD Decor PRO i CAD Kuchnie jako moduł dodatkowy można dokupić CAD Rozkrój. Kod
rejestracyjny do programu CAD Rozkrój wprowadza się osobno, przy jego pierwszym uruchomieniu. W tym
celu należy uruchomić CAD Rozkrój, w automatycznie otwartym oknie „Kodowanie” przepisać kod z karty
rejestracyjnej i zatwierdzić go przyciskiem „Ok”. Bezpośrednio po zatwierdzeniu poprawnego kodu można
rozpocząć pracę z programem CAD Rozkrój.

Rys. 9 – ekran powitalny przy pierwszym uruchomieniu programu

Rys. 10– okno uzupełniania kodów rejestracyjnych do programu CAD Decor PRO i Modułu Szaf Wnękowych
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Rys. 11 – ekran powitalny przy pierwszym uruchomieniu programu

Rys. 12 – okno uzupełniania kodów rejestracyjnych do programu CAD Kuchnie i zakupionych modułów dodatkowych

Rys. 13 – ekran powitalny przy pierwszym uruchomieniu programu
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Rys. 14 – okno uzupełniania kodów rejestracyjnych do programu CAD Decor i zakupionych modułów dodatkowych

3. Okno „Wyboru projektu” (manager projektów)
3.1. Informacje ogólne
To pierwszy element, który wyświetla się po uruchomieniu programu. Służy do tworzenia nowych i otwierania istniejących projektów. Przy pierwszym uruchomieniu programu w oknie tym widoczne są przykładowe projekty demo.
Procedurę tworzenia nowego projektu opisano w punkcie 4). Aby otworzyć istniejący projekt, należy wskazać jego
pozycję na liście projektów (w widoku „Lista”) lub podgląd (w widoku „Ikony” – Rys. 16). Następnie kliknąć przycisk
„Otwórz projekt” w prawym dolnym rogu, lub wybrać tę opcję z menu podręcznego pod prawym przyciskiem myszy
(Rys. 17). Projekt można także otworzyć poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy.
Wygląd okna managera projektów można dostosować do swoich preferencji,
zmieniając jego rozmiar i sposób wyświetlania projektów, przy użyciu opcji widoku (Rys. 16). Dostępne są dwa widoki: ikonowy (miniatury podglądów) (Rys. 15) i
tabelaryczny (lista z danymi projektów) (Rys. 17). W widoku tabelarycznym, po
kliknięciu na pasku z nazwami kolumn jest dostępne rozwijane menu, w którym
można wskazać, które kolumny mają być wyświetlane (Rys. 15).
Można także włączyć widok grupowy, w którym projekty są grupowane według
katalogów, w których zostały zapisane (Rys. 24). Ustawienia widoku są pamiętane przy kolejnym uruchomieniu programu.
Rys. 15 – menu konfiguracji kolumn

Na liście w oknie managera projektów znajdują się projekty zapisane w katalogu roboczym, czyli zdefiniowanym przez
użytkownika folderze, przeznaczonym do przechowywania gotowych projektów. Domyślnie jest to katalog
„Projekty” w katalogu programu (przykładowo: c:\CADProjekt\CAD Decor PRO v. 3.1.1\PROJEKTY\). Aby otworzyć
projekt z innej lokalizacji, należy wybrać przycisk „Przeglądaj” lub „Importuj” (patrz punkt 5)..
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Rys. 16 – okno „Wybór projektu” – widok ikonowy, widoczne funkcje zarządzania widokiem

Rys. 17 – okno „Wybór projektu” – widok listy, otwarte menu podręczne pod prawym przyciskiem myszy
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3.2. Funkcje okna wyboru projektów
W oknie wyboru projektu dostępne są dwa menu – górne (Rys. 18) i podręczne (Rys. 19 i Rys. 20). Zawarte w nich
opcje opisano poniżej.

Rys. 18 – górne menu okna wyboru projektu

UWAGA
W programach CAD Kuchnie i CAD Decor PRO w menu podręcznym managera projektów jest obecna opcja
„Otwórz projekt z bazą”, niedostępna w programie CAD Decor ze względu na nieobecność w nim funkcji
obsługi szafek kuchennych i ich baz. Opisano ją tutaj. Znajduje ona zastosowanie np. w sytuacji, gdy użytkownik omyłkowo wybierze inną bazę, niż zamierzał. Może wtedy otworzyć projekt ponownie i przypisać do
niego inną bazę. Jeśli w projekcie będą już wstawione szafki z poprzedniej bazy, zostaną one zachowane.
Należy jednak pamiętać, że obecność w projekcie elementów z więcej niż jednej bazy kuchennej ma swoje
konsekwencje, np.: wymiana zestawów będzie działać tylko w ramach bieżącej bazy, a w wycenie i dokumentacji mogą nie wyświetlać się nazwy szafek z poprzednio użytej bazy.

Rys. 20 – menu podręczne managera projektów
w programach CAD Kuchnie i CAD Decor PRO
Rys. 19 – menu podręczne okna wyboru projektu w programie CAD Decor

„Nowy projekt”

Pierwsza funkcja górnego menu. Dostępna także w menu podręcznym. Powoduje otwarcie okna
z danymi nowego projektu. Po ich uzupełnieniu, można rozpocząć pracę z nowym projektem.

„Przeglądaj”

Funkcja dostępna w menu górnym i podręcznym. Pozwala edytować projekt, zapisany w innej
lokalizacji, niż katalog roboczy.

„Importuj”

Opcja dostępna w menu górnym i podręcznym. Powoduje otwarcie projektu z innej lokalizacji,
niż katalog roboczy i jednoczesne skopiowanie go do katalogu roboczego.

„Podgląd”

Przycisk w górnym menu i opcja w menu podręcznym. Uaktywnia się po kliknięciu na pozycję
projektu na liście (w widoku tabelarycznym) lub jego miniaturę (w widoku ikonowym). Powoduje wyświetlenie jego podglądu (Rys. 23).
10
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„Opcje”

Przycisk w górnym menu. Otwiera okno, w którym można zarządzać katalogami projektów oraz
opcjami autozapisu, a także zmienić dane studia. Więcej na ten temat w punktach 7, 8 i 9).

„Filtr”

Opcja górnego menu. Otwiera okno, w którym można wyszukiwać projekty według zadanych kryteriów (Rys. 21). Do
wyboru są: nazwa, numer, użyta baza i zestaw mebli kuchennych, data utworzenia, modyfikacji lub ostatniego dostępu, ścieżka lub rozmiar projektu, nazwisko projektanta,
nazwisko lub imię klienta. Daty można wybierać z kalendarza, rozwijającego się po kliknięciu przycisku przy dacie. Po
uzupełnieniu danych wyszukiwania i kliknięciu „Wyszukaj”,
w oknie wyboru projektów wyświetlą się odpowiednie zlecenia. Aby rozpocząć wyszukiwanie od początku, należy
kliknąć „Reset” i ponownie podać dane wyszukiwania.

„Odzyskiwanie”

Przycisk w górnym menu. Umożliwia odzyskanie niezapisanych informacji w przypadku awarii. Otwiera się okno z listą
projektów, które zostały zachowane dzięki autozapisowi.
Procedurę odzyskiwania opisano w punkcie 9.

„Usuń”

Funkcja dostępna w menu górnym i podręcznym. Usuwa
zaznaczone projekty z listy oraz z dysku komputera. Aby
usunąć projekty lub katalog z projektami (co jest możliwe
w widoku grupowym – Rys. 24), należy zaznaczyć odpowiewiednie pozycje lewym przyciskiem myszy, wybrać opcję
„Usuń” z menu górnego lub podręcznego i zatwierdzić operację (Rys. 81). Projekty znikną z listy w oknie managera projektów i z dotychczasowej lokalizacji na dysku komputera
(zostaną przeniesione do kosza). Uwaga: w przypadku usuwania całego katalogu, zniknie on z listy w oknie managera,
lecz pozostanie w dotychczasowej lokalizacji na dysku (do
kosza trafią jedynie znajdujące się w nim projekty).

„Widok”

Przycisk górnego menu. Pozwala przełączać się między widokiem tabelarycznym, a ikonowym, a także włączać widok
grupowy (z podziałem na katalogi zapisu projektów – więcej na ten temat w punkcie 8) oraz odświeżać widok.

Rys. 21 – okno „Filtr”

Rys. 22 – opcje sterowania widokiem

„Otwórz
projekt”

Opcja menu podręcznego. Dostępna także w prawym dolnym rogu okna managera projektów
oraz pod dwuklikiem prawym przyciskiem myszy. Otwiera wskazany projekt.

„Otwórz projekt
z bazą”

Opcja dostępna w menu podręcznym w programach CAD Kuchnie i CAD Decor PRO. Powoduje
otwarcie projektu z jednoczesnym wywołaniem okna wyboru bazy mebli kuchennych.

„Eksportuj
projekt(y)”

Tworzy archiwum ZIP, zawierające wskazany projekt lub projekty i umożliwia zapisanie go w dowolnej lokalizacji.
11

Rys. 23 – podgląd projektu w oknie managera

Rys. 24 – okno wyboru projektu w widoku grupowym – widoczny podział na katalogi, które można zwijać i rozwijać przy użyciu strzałek

12

Instrukcja obsługi – Rozpoczęcie pracy z programem

Rys. 25 - usuwanie wybranych projektów

W kolejnych punktach opisano procedury tworzenia nowych projektów, otwierania lub importowania projektów
znajdujących się w innych lokalizacjach, niż katalog roboczy, definiowania katalogów zapisu projektów i inne funkcje
okna wyboru projektów. Dalsze punkty zawierają informacje przydatne do zapoznania się z programem.

4. Tworzenie nowego projektu
Tworzenie nowego projektu rozpoczyna się od wyboru opcji „Nowy projekt” dostępnej na górnym pasku oraz w menu podręcznym managera projektów. W nowo otwartym oknie (Rys. 26) należy uzupełnić niezbędne dane. Pozycje
wymagane są wytłuszczone.

UWAGA
W nazwie projektu nie
wolno używać znaków
specjalnych: ( = " . \ , : ;
* < > / | ' ~ ` ? ).

Rys. 26 - okno „Dane nowego projektu”
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W polu „Katalog roboczy” można zdefiniować folder zapisu wykonanych projektów poprzez wskazanie ścieżki do
niego na dysku – przy użyciu przycisku „Definiuj katalogi” (więcej na ten temat w punkcie 8). Jeśli katalog roboczy
zawiera podkatalogi, ich lista wyświetli się po rozwinięciu pola „Nazwa podkatalogu”. Aby utworzyć w katalogu roboczym nowy podkatalog, należy w tym miejscu wprowadzić jego nazwę. Nazwy podkatalogów można rozdzielać
przy użyciu separatora: \. Jeśli pole to pozostanie puste, bieżący projekt zapisze się bezpośrednio w katalogu roboczym.

Rys. 64 – lista podkatalogów

Dane osoby projektującej należy podać w polach „Nazwisko projektanta” i „Identyfikator projektanta”. Są one pamiętane przez program przy ponownym uruchomieniu. Można je zmienić, wpisując nowe lub wybierając dodane
wcześniej nazwisko z rozwijanej listy (Rys. 27).

Rys. 27 – lista projektantów
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W razie potrzeby dane projektanta można usunąć. W tym celu należy wybrać przycisk „Usuń projektantów", a następnie zaznaczyć pozycję do usunięcia i kliknąć „Usuń” (Rys. 28).

Rys. 28 – zarządzanie danymi projektantów

Po wprowadzeniu danych projektu, można rozpocząć pracę z nim, klikając przycisk „Nowy” w prawym dolnym rogu.
Można także powrócić do okna wyboru projektów bez utworzenia nowego dokumentu, wybierając „Anuluj”.

UWAGA
Przycisk „<< Wstecz” w oknie „Dane nowego projektu” uaktywnia się podczas importowania projektu.

5. Wybór bazy danych mebli kuchennych w programie CAD Kuchnie
Podczas rozpoczynania pracy z nowym projektem w programie CAD Kuchnie, po uzupełnieniu informacji w oknie „Dane
nowego projektu” i kliknięciu „Dalej >>”, użytkownik zostanie poproszony o wybranie bazy mebli kuchennych, w oparciu
o którą tworzony będzie projekt. Po zaznaczeniu wybranej bazy na liście „Nazwa bazy” (Rys. 29), w środkowej części okna
pojawią się podglądy dostępnych zestawów, a poniżej. Po kliknięciu na podgląd frontu w danym zestawie, w dole okna
wyświetlą się podglądy dostępnych dla niego wybarwień (Rys. 30). Po wybraniu frontu i koloru, jeśli w tym momencie
użytkownik nie chce szczegółowo określać kolorystyki zestawu (można to bowiem zrobić na późniejszych etapach pracy
z projektem), powinien kliknąć „Dalej >>”. Aby na tym etapie określić kolorystykę pozostałych elementów szafek, przed
wybraniem „Dalej >>” należy wybrać ostatnią z opcji w polu „Kolorystyka zestawu”, czyli „Ustawienia własne”. Poniżej
umieszczono szczegółowy opis tej funkcji oraz pozostałych opcji kolorystyki zestawu.
„Ustawienia
własne”

Opcja ta daje możliwość samodzielnej modyfikacji kolorystyki poszczególnych elementów np.
korpusu, frontu, blatu itd. Po jej zaznaczeniu i kliknięciu „Dalej >>”, w nowo otwartym oknie
można dobrać kolory poszczególnych elementów. Własną konfigurację można następnie
zapisać jako domyślną dla danego zestawu, klikając przycisk „Zapisz jako domyślne” (Rys. 31).
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„Domyślna
zestawu”

Są to ustawienia kolorystyki zestawu, zaproponowane przez producenta. Można je zmienić,
wybierając najpierw opcję „Ustawienia własne” i klikając przycisk „Zapisz jako domyślne” po
ustaleniu nowej kolorystyki (Rys. 31).

„Ostatnia”

Jest to zestaw kolorów ostatnio użyty w projekcie dla danego zestawu. Jeśli wybrany zestaw
nie był dotąd wykorzystany do tworzenia żadnego projektu, opcja ta będzie nieaktywna.

Rys. 29 – wybór bazy mebli kuchennych dla nowo tworzonego projektu w programie CAD Kuchnie

Rys. 30 – wybrana baza mebli i rodzaj frontu, poniżej widoczne dostępne kolory frontów

16
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UWAGA
Poniższe okno (Rys. 31), w którym można dokonać ustawień kolorystyki, pojawia się przy rozpoczynaniu pracy
z programem wyłącznie po wybraniu opcji „Ustawienia własne” (Rys. 30).

Podczas dobierania kolorystyki szafek można wywołać podglądy pozycji oznaczonych ikoną – czyli frontów i uchwytów. Po wybraniu ikony z lupą nad oknem pojawi się panel z podglądami (Rys. 74). Aby go zamknąć, należy ponownie kliknąć na ikonę z lupą. W celu rozpoczęcia projektowania, po wybraniu i opcjonalnym zapisaniu ustawień, należy
kliknąć przycisk „Nowy” (Rys. 74). Spowoduje to otwarcie nowego projektu i uruchomienie „Kreatora ścian”.

Rys. 31 – wybór wybarwień poszczególnych elementów zestawu szafek

6. Wybór bazy danych mebli kuchennych w programie CAD Decor PRO
Bezpośrednio po utworzeniu nowego projektu w programie CAD Decor PRO program nie prosi o wybór bazy mebli
kuchennych. Robi to dopiero wtedy, gdy użytkownik wybierze ikonę „Szafki” , zapoczątkowując w ten sposób projektowanie kuchni. Otworzy się okno „Dostępne bazy danych”, w którym należy wybrać bazę. Po kliknięciu na nazwę
wybranej bazy, należy zatwierdzić wybór przyciskiem „Ok”. Otworzy się okno „Zmiana kolorystyki”, w którym można
wybrać zestaw i kolorystykę poszczególnych elementów szafek i – opcjonalnie – zapisać ustawienia jako domyślne dla
danego zestawu na przyszłość. Następnie należy kliknąć „Zakończ” – spowoduje to automatyczne otwarcie okna
wstawiania szafek (dostępne w nim funkcje opisano w osobnej instrukcji).
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7. Otwieranie i importowanie istniejących projektów
Opcja „Przeglądaj” pozwala otworzyć projekt zapisany w innej lokalizacji, niż domyślny katalog przechowywania projektów. Wybranie jej z górnego paska lub z menu podręcznego pod prawym przyciskiem myszy powoduje otwarcie
okna „Wskaż plik” (Rys. 32), w którym należy wyszukać projekt i kliknąć „Otwórz”. Rysunek zostanie otwarty, a po
zapisaniu w nim zmian, nadpiszą się one w lokalizacji, z której był otwierany.

Rys. 32 – wskazywanie projektu do otwarcia z innej lokalizacji niż katalog roboczy

Po wybraniu przycisku „Importuj”, uruchamia się okno „Dane importowanego projektu” (Rys. 33 i Rys. 35). Należy
w nim wskazać projekt do zaimportowania, klikając na przycisk i wyszukując jego lokalizację. W programach CAD
Kuchnie i CAD Decor PRO jeśli baza mebli kuchennych, w oparciu o którą powstał importowany projekt, nie jest obecna w katalogu programu, można wskazać którąś z posiadanych baz, która będzie odtąd używana podczas pracy z tym
projektem (Rys. 34). Następnie zatwierdzić wybór przyciskiem „Dalej”. W kolejnym kroku można zmienić nazwę i inne
dane importowanego projektu (Rys. 36), a następnie przejść do pracy z nim, klikając „Dalej”.

Rys. 33 – importowanie projektu w programach CAD Decor PRO i CAD Kuchnie
18
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UWAGA
Importowany projekt zostanie automatycznie skopiowany do domyślnego katalogu przechowywania projektów. Wszystkie zmiany zapisywane są w tej nowo utworzonej kopii. Oryginalny plik pozostaje nienaruszony.

Rys. 34 – projekt wskazany do zaimportowania w programach CAD Kuchnie lub CAD Decor PRO

UWAGA
W programie CAD Decor nie ma możliwości wskazywania bazy mebli kuchennych dla importowanego projektu, ponieważ bazy te nie są dystrybuowane z tym programem. Wynika to z faktu, że program ten nie jest
przeznaczony do projektowania kuchni i nie oferuje funkcji obsługi szafek ani innych elementów kuchennych.

Rys. 35 – projekt wskazany do zaimportowania, program oczekuje na potwierdzenie (w programie CAD Decor – brak baz kuchennych do wyboru)
19

Rys. 36 – kolejny krok importowania projektu – możliwość zmiany nazwy i innych danych

UWAGA
Przypominamy, że używanie w jednym projekcie szafek z więcej niż jednej bazy kuchennej nie jest zalecane.
Nie dotyczy to sytuacji, gdy używana jest nowsza wersja wykorzystywanej wcześniej bazy. Więcej informacji
na ten temat zamieszczono w ramce na stronie 13.

8. Definiowanie katalogów zapisu projektów
Dostęp do opcji zarządzania katalogami zapisu projektów można uzyskać na dwa sposoby: wybierając ikonę „Opcje”
z górnego menu lub przycisk „Definiuj katalogi” podczas tworzenia nowego projektu (Rys. 37). W obu przypadkach
pojawi się okno „Opcje”, otwarte na zakładce „Manager projektów” (Rys. 39). Wyświetla się w nim lista katalogów
zapisu projektów. Po kliknięciu pozycji katalogu na liście można ją skasować przy użyciu przycisku „Usuń” (pozycja zostanie usunięta z listy, lecz katalog i zawarte w nim projekty pozostaną na dysku komputera) Można również dopisać
do jej nazwy dowolny tekst – w polu pod listą katalogów (aby zmienić nazwę, należy kliknąć przycisk „Zmień”). Natomiast opcja „Usuń niepoprawne” kasuje z listy foldery, które się powtarzają lub są nieobecne na dysku.
Nowy katalog roboczy można dodać na dwa sposoby. Pierwsza możliwość to wpisanie ścieżki do niego w polu pod
listą katalogów (Rys. 38). W tym momencie aktywują się przyciski „Dodaj” oraz „Zmień”. Pierwszy z nich pozwala na
dodanie nowego katalogu do listy katalogów roboczych, tworząc jednocześnie nowy folder na dysku (jeśli podano
ścieżkę do nieistniejącego jeszcze katalogu). Drugi umożliwia zmianę nazwy katalogu obecnego na liście. Jeśli w chwili
kliknięcia przyciski „Zmień” nie jest wybrany żaden z istniejących katalogów, podmianie ulegnie ostatni z nich.
Drugą metodą dodawania katalogu roboczego do listy jest wskazanie odpowiedniego folderu na dysku komputera.
W tym celu należy wybrać przycisk „Przeglądaj" (Rys. 39) – otworzy się okno „Przeglądanie w poszukiwaniu folderu”,
w którym należy wyszukać katalog, zaznaczyć go i zatwierdzić wybór przyciskiem „OK”. Nazwa wybranego katalogu
pojawi się na liście „Katalogi projektów" (Rys. 41). Aby zdefiniować nowo dodany katalog jako domyślny, należy
kliknąć na niego dwukrotnie lewym przyciskiem myszy lub po zaznaczeniu go wybrać przycisk „Ustaw jako domyślny"
(Rys. 41).
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Rys. 37 – opcja definiowania katalogów w oknie danych nowego projektu

Rys. 38 – nazwa nowego katalogu wpisana w polu pod listą katalogów zapisu projektu

Rys. 39 – lista katalogów zapisu projektów w oknie „Opcje”
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Rys. 40 – wskazano katalog do dodania na
listę katalogów roboczych
Rys. 41 – nowy katalog dodany na listę katalogów do przechowywania projektów

Przyciski oraz
w prawej części okna „Opcje” służą do ustalania kolejności wyświetlania katalogów z projektami w oknie „Wybór projektu" w trybie wyświetlania widoku grupowego (z podziałem na katalogi).

9. Zarządzanie opcjami autozapisu
Automatyczny zapis zmian chroni przed utraceniem niezapisanych informacji w przypadku wystąpienia awarii podczas projektowania. Domyślnie uruchamia się co 20 minut. Częstotliwość tę można zmienić w dolnej części okna
„Opcje” (Rys. 43). W tym miejscy można również całkiem wyłączyć autozapis w projekcie, zdejmując zaznaczenie
w polu „Automatyczny zapis projektu” (Rys. 43).
Zalecamy korzystanie z autozapisu, gdyż pozwala to na odzyskanie rezultatów pracy w przypadku nieplanowanego
zamknięcia programu. Stan z ostatniego autozapisu można bowiem odzyskać przy użyciu funkcji „Odzyskiwanie”,
opisanej w punkcie 10.

Aby zmienić częstotliwość autozapisu, należy kliknąć ikonę „Opcje” w oknie wyboru projektów, a następnie w panelu
„Autozapis” w oknie „Opcje” podać odpowiednią wartość liczbową, wpisując ją z klawiatury lub używając strzałek.
Maksymalny odstęp czasowy między autozapisami to 240 minut. Najkrótszy zalecany interwał to 5 minut (ponieważ
przy częstszym zapisywaniu zmian praca z projektem mogłaby stać się uciążliwa, gdyż uruchomienie autozapisu powoduje chwilowe wstrzymanie działania programu). Aby zatwierdzić ustawienia, należy kliknąć „Ok”.

UWAGA
Użytkownik możne samodzielnie zapisać zmiany w projekcie w dowolnym momencie, wybierając ikonę „Zapisz” z menu ikonowego
środowiska .4CAD lub komendę [Ctrl + S] z klawiatury (zarówno
podczas pracy w środowisku CAD, jak w wizualizacji).
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Rys. 42 – ikona „Zapisz" w środowisku CAD
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Rys. 43 – ustalanie częstotliwości automatycznego zapisywania zmian w projekcie

10. Odzyskiwanie projektów
Aby odzyskać niezapisane zmiany w projekcie, utracone w wyniku awarii, należy wybrać przycisk „Odzyskiwanie”
w oknie wyboru projektu. Spowoduje to otwarcie okna „Odzyskiwanie plików”, w którym, na liście projektów zachowanych dzięki autozapisowi, należy wskazać kliknięciem odpowiednią pozycję (Rys. 44), a następnie wybrać jedną
z dwóch opcji: „Przywróć” lub „Przywróć i otwórz”. Obie powodują odzyskanie projektu w stanie z ostatniego autozapisu, druga dodatkowo otwiera go bezpośrednio po zatwierdzeniu operacji. Do nazwy przywracanego projektu
program automatycznie dodaje dopisek „_recover”. Można ją dowolnie zmienić (Rys. 45).

Rys. 44 – projekt wskazany do odzyskania

Rys. 45 – nadawanie nowej nazwy odzyskiwanemu projektowi
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11. Wprowadzanie danych studia
Aby uzupełnić lub zmienić dane studia projektowego, należy w oknie wyboru projektu wybrać przycisk „Opcje”, a następnie w oknie „Opcje” przełączyć się na zakładkę „Dane studia” (Rys. 46). Aby wybrać logo firmy, należy kliknąć przycisk „Wskaż plik” i wyszukać na dysku odpowiedni plik JPG lub BMP (Rys. 47). W panelu „Dane studia” można podać nazwę i dane kontaktowe firmy. Podane informacje i logo będą widoczne w programach w zestawieniach płytek, fug i farb (CAD Decor PRO i CAD Decor), a logo także na stronie tytułowej dokumentacji technicznej.

Rys. 46 – zakładka „Dane studia” w oknie opcji projektu

Rys. 47 – wyszukiwanie pliku obrazkowego z logo studia

UWAGA
Dane studia można podać lub zmienić na dalszych etapach pracy z projektem – np. wywołując funkcję „Opcje
dokumentu” z menu „Plik” w środowisku CAD, przy generowaniu raportu płytek, fug lub farb, a w programach CAD Kuchnie i CAD Decor PRO także w opcjach wyceny mebli kuchennych pod ikoną „Zarządca wycen”.
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Rys. 48 – uzupełnione dane studia

12. Wygląd okna środowiska .4CAD
Po utworzeniu nowego lub otwarciu istniejącego projektu, użytkownik zostaje przeniesiony do środowiska dot4CAD
(Rys. 49). Jednocześnie zostaje otwarte okno kreatora ścian, pozwalające wybrać i dostosować któryś z domyślnych
szablonów pomieszczenia. Procedury tworzenia ścian opisano w osobnej instrukcji. Poniżej omówiono interfejs środowiska .4CAD i dostępne w nim funkcje.

Rys. 49 – okno środowiska .4CAD
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W centralnej części ekranu znajduje się przestrzeń rysunku. Domyślnie tło jest czarne (Rys. 49), lecz można je zmienić
na białe (Rys. 50), wybierając z górnego menu opcję „Informacje” , a następnie „Ustawienia” i „Biały ekran”. W górnej
części ekranu znajdują się dwa menu: górne, czyli opcje „Plik”, „Rysowanie”, „Widok” i „Informacje”, przedstawione
poniżej, oraz ikonowe, czyli ruchome paski narzędziowe, zawierające pogrupowane tematycznie funkcje, przedstawione w punkcie 12.3. Pod menu ikonowym znajduje ruchomy pasek poleceń (Command Bar, opisany w punkcie
13.1) i pasek „Właściwości elementu” (opisany w punkcie 12.4). W dole ekranu zaś umieszczony jest pasek z zakładkami Model i Layout (opisany w punkcie 13.2), oraz pasek statusu (Status Bar, opisany w punkcie 13.3).

Rys. 50 – wygląd środowiska po wstawieniu ścian i zmianie koloru tła na biały

12.1. Funkcje górnego menu
Menu górne zawiera następujące pozycje:
„Plik”
(Rys. 51)
(Rys. 52)

Pozwala na stworzenie nowego lub otwarcie istniejącego projektu, zapisanie zmian w projekcie,
zapisanie projektu pod nową nazwą, wyeksportowanie projektu do pliku XML, JPG lub PDF, zakończenie pracy z projektem lub programem, wydrukowanie bieżącego widoku, edycję opcji dokumentu (danych projektu) oraz dostęp do menu programu IntelliCAD. Jeśli menu to zostaje wywołane po zamknięciu projektu, znajdują się w nim tylko trzy opcje: tworzenia projektu, otwierania
projektu i kończenia pracy z programem.

UWAGA
Po wybraniu funkcji „Eksportuj do PDF” z menu „Plik”, po podaniu lokalizacji i nazwy pliku, należy wskazać
obiekt lub obszar, który ma zostać przedstawiony w wygenerowanym PDF-ie i zatwierdzić klawiszem [Enter].
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„Rysowanie”
(Rys. 53)

Zawiera narzędzia i pomoce rysunkowe, a także opcje tworzenia i edycji tekstu, wstawiania bloków,
cofania i ponawiania operacji, grupowania i rozgrupowywania obiektów, nanoszenia wymiarów
i zarządzanie warstwami rysunku, a także umożliwia różne działania na obiektach (wymazywanie,
kopiowanie, przesuwanie, obracanie, tworzenie kopii w odbiciu lustrzanych i rozbijania).

Rys. 51 – opcje górnego menu – pozycja „Plik” przy otwartym projekcie

Rys. 52 – opcje górnego menu – pozycja „Plik” przy zamkniętym projekcie

Rys. 53 – opcje górnego menu, pozycja „Rysowanie”
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„Widok”
(Rys. 57)

Umożliwia zmianę powiększenia lub kierunku obserwacji, wyświetlenie całego rysunku lub poprzedniego widoku, przybliżenie zaznaczonego fragmentu (powiększenie do okna) oraz przesuwanie
i odświeżanie widoku, jak również wyświetlenie szybkiego podglądu projektu w 3D i przejście do
trybu wizualizacji.

Rys. 54 – opcje górnego menu środowiska .4CAD, pozycja „Widok”

„Informacje”
(Rys. 55)
(Rys. 56)

Pozwala wyświetlić współrzędne wskazanego punktu, zmierzyć odległość dynamiczną pomiędzy
punktami, wyświetlić informacje o wybranym elemencie, uruchomić kalkulator Windows, uzupełnić kody rejestracyjne do programu i modułów, wywołać okno pomocy (w którym dostępne są
informacje o programie oraz przydatne skróty i komendy klawiaturowe), uruchomić program
TeamViewer (używany przez Serwis Techniczny do zdalnego rozwiązania problemów), zmienić
kolor tła ekranu (biały lub czarny), zarządzać widocznością pasków narzędzi i grubością linii oraz
wyświetlić informacje o wersji środowiska IntelliCAD (Rys. 59).

Rys. 55 – opcje górnego menu środowiska .4CAD– pozycja „Informacje” przy otwartym projekcie

Rys. 56 – opcje górnego menu środowiska .4CAD – pozycja „Informacje” przy zamkniętym projekcie
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Rys. 57 – informacje o środowisku CAD

12.2. Zarządzanie menu ikonowym środowiska .4CAD
Menu ikonowe jest przydatnym elementem programu, gdyż pozwala wywoływać większość poleceń za pomocą myszy. Aby sprawdzić, za co odpowiada dana ikona, wystarczy umieścić nad nią kursor (bez klikania) – wyświetli się etykieta z nazwą funkcji. W następnym punkcie przedstawiono wszystkie dostępne ikony.
Domyślnie menu ikonowe znajduje się w górnej części ekranu, pod menu górnym. Umożliwiono jednak dowolne przesuwanie i ukrywanie pasków narzędzi tak, aby można było ustawić je zgodnie z własnymi preferencjami i zmaksymalizować wygodę obsługi programu. Aby przesunąć pasek ikon, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w miejscu,
w którym znajdują się dwie pionowe belki (Rys. 58), a następnie, przytrzymując przycisk, przeciągnąć pasek w nowe
miejsce. Po osiągnięciu żądanego położenia, zwolnić przycisk. Aby paski zajmowały jak najmniej przestrzeni na ekranie,
najlepiej umieścić je jeden obok drugiego w wyznaczonych do tego miejscach: pod menu górnym (Rys. 59), nad dolną
krawędzią lub po bokach ekranu (to ustawienie jest szczególnie korzystne przy pracy z monitorem panoramicznym).

Rys. 58 – pasek „Zaawansowane" zaznaczone belki do przesuwania

Gdy pasek ikon zostanie przeniesiony w obszar projektowania, znikną belki i pojawi się nagłówek paska z jego nazwą
(Rys. 59). Tak wyglądający pasek można zamknąć, jeśli w danej chwili nie jest potrzebny. W celu ponownego wywołania zamkniętego paska należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w szarym obszarze przy górnej krawędzi ekranu –
rozwinie się menu kontekstowe (Rys. 59), w którym należy odszukać nazwę wyłączonego paska (łatwo ją zlokalizować,
gdyż nie widnieje przy niej znak ) i kliknąć ją lewym przyciskiem myszy. Pasek ponownie wyświetli się na ekranie. Przy
użyciu tego samego menu kontekstowego można całkowicie wyłączyć widoczność paska poleceń i paska statusu,
zdejmując zaznaczenie z ich pozycji.
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Rys. 59 – zarządzanie paskami narzędziowymi

UWAGA
Pozycje „Toolbars” i „Customize…” w menu podręcznym paska poleceń zawierają opcje środowiska .4CAD.
Więcej informacji o nich można znaleźć w Pomocy do programu IntelliCAD, dostępnej pod klawiszem [F1].

12.3. Funkcje menu ikonowego środowiska .4CAD
Menu ikonowe programów CAD Decor PRO i CAD Kuchnie wygląda identycznie. Różnice między nim, a menu ikonowym dostępnym w programie CAD Decor, przedstawiamy na ilustracjach na kolejnej stronie (Rys. 60 i Rys. 61). Poniżej
zaprezentowano grupy poszczególnych funkcji zgodnie z ich układem w programach CAD Decor PRO i CAD Kuchnie.
Pasek
Standardowy

Nowy rysunek

Rozpoczynanie tworzenia nowego projektu / rysunku DWG.

Otwórz

Otwieranie projektu / rysunku DWG zapisanego na dysku.

Zapisz

Zapisywanie bieżącego projektu / rysunku DWG.

Drukuj

Drukowanie projektu / rysunku DWG.

Kody dostępu

Uzupełnianie kodów aktywacyjnych do modułów.

Pomoc *

Wyświetlanie informacji o programie i skróty klawiaturowe. *

* - oznacza funkcje niedostępne w menu ikonowym programu CAD Decor

Pasek
Informacje

Współrzędne punktu

Odczytywanie współrzędnych punktu na obiekcie.

Odległość dynamiczna Odczytywanie odległości między dwoma punktami.
Pole

Odczytywanie pola powierzchni obiektu.

Kalkulator

Uruchamianie kalkulatora systemu Windows.

O elemencie

Wyświetlanie informacji o obiekcie.
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Rys. 60 – menu ikonowe w programie CAD Decor

Rys. 61 – menu ikonowe w programach CAD Decor PRO i CAD Kuchnie

Pasek
CAD Kuchnie

Ściany

Rysowanie ścian pomieszczenia na kilka sposobów.

Szafki *

Wstawianie meble kuchenne z wybranej bazy producenta. *

Blaty typowe *

Generowanie blatów typowych. *

Blaty nietypowe *

Rysowanie blatów nietypowych. *

Dokumentacja blatów * Tworzenie rysunków technicznych blatów. *
Słupy

Rysowanie słupów i ścianek łukowych o zadanych parametrach.

Listwy *

Generowanie lub rysowanie listew i tworzenie profili własnych. *

Sprzęt AGD *

Wstawianie sprzętu AGD z baz danych producentów. *
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Elementy kuchenne *

Wstawianie dodatków z bazy producenta szafek kuchennych. *

Wycena *

Generowanie wyceny użytego zestawu szafek. *

Zarządca wycen *

Przełączanie się między alternatywnymi wycenami. *

Cennik *

Wyświetlanie cennika producenta bazy szafek kuchennych. *

Pokaż-ukryj element * Ukrywanie lub odsłanianie wybranych klas obiektów. *
Wymiana zestawów * Wymienianie wzorów, kolorystyki, uchwytów itd. *
Edycja szafek *

Edytowanie wybranej szafki z aktualnie używanej bazy kuchennej. *

Dokumentacja *

Generowanie dokumentacji technicznej projektu. *

Edytor szafek *

Uruchamianie edytora szafek z bazy i użytkownika. *

* - oznacza funkcje niedostępne w menu ikonowym programu CAD Decor

Pasek
CAD Wnętrza

Elementy dowolne

Rysowanie podłóg, obudów, podestów, cokołów i sufitów
o dowolnych kształtach oraz tekstu 3D i brył z face’ów.

Szafy wnękowe

Otwieranie modułu do projektowania, edycji i wyceny szaf i regałów.

Konwerter 3D

Konwertowanie modeli 3D w różnych formatach do DWX.

Elementy wnętrzarskie

Wstawianie modeli 3D z baz wyposażenia wnętrz.

Zestawienie elementów Generowanie zestawienia użytego w projekcie wyposażenia.

Pasek
Edycja
elementów

Przesuń element

Przesuwanie obiektu o zadaną odległość we wskazanym kierunku.

Kopiuj element

Kopiowanie obiektu dowolną ilość razy i wstawianie we wskazanej
lokalizacji.

Obróć element 3D

Obracanie obiektu w stosunku do wybranej osi współrzędnych.

Obróć element

Obracanie obiektu w oparciu o wskazany punkt i kąt.

Lustro

Odbijanie obiektu lustrzanie w oparciu o wskazaną płaszczyznę.

Odsuń

Tworzenie kopii z równoległym odsunięciem od oryginału.

Przytnij

Usuwanie fragmentów figur przeciętych przez inne figury.

Rozbij element

Rozbijanie obiektów na części składowe.

Usuń element

Usuwanie zaznaczonych obiektów.
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Pasek
Rysowanie

Pasek
Zaawansowane

Pasek
Przyciąganie
kursora

Cofnij operację

Cofanie ostatnio wykonanej operacji.

Powtórz operację

Ponawianie ostatnio wycofanej operacji.

Rysuj ścieżkę

Rysowanie ścieżki z polilinii.

Linia

Rysowanie linii prostej.

Łuk

Rysowanie łuku.

Prostokąt

Rysowanie prostokąta (lub kwadratu).

Okrąg

Rysowanie okręgu.

Tekst

Wprowadzanie tekstu 2D do rysunku.

Edycja tekstu

Edytowanie wprowadzonego tekstu 2D.

Wstaw blok

Wstawianie bloku ze wskazanej lokalizacji na dysku komputera.

Pomoce rysunkowe

Ustawienia parametrów rysunku

Warstwy

Zarządzanie warstwami rysunku.

Edytuj długość

Szybkie i proste modyfikowanie długości odcinka.

Zaokrąglij

Łączenie dwóch linii łukiem lub zaokrąglanie narożnika.

Dostaw

Dostawianie obiekty do siebie pod wskazanymi kątami (2D lub 3D).

Stwórz szyk

Tworzenie symetrycznych układów identycznych obiektów w 2D.

Stwórz szyk 3D

Tworzenie symetrycznych układów identycznych obiektów w 3D.

Punkt końcowy

Przyciąganie kursora do punktu końcowego obiektu.

Punkt bliski

Przyciąganie kursora do punktu najbliższego kursorowi.

Punkt środkowy

Przyciąganie kursora do środka obiektu, np. odcinka.

Punkt centralny

Przyciąganie kursora do centrum łuku lub okręgu.

Punkt prostopadły

Przyciąganie kursora do punktu leżącego pod kątem prostym.

Punkt kwadrant

Przyciąganie kursora do wcześniej określonego punktu na obiekcie.
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Pasek
Wymiarowanie

Pasek
Punkt widoku

Punkt wstawienia

Przyciąganie kursora do p. wstawienia (bazowego) obiektu.

Punkt

Przyciąganie do wierzchołków czworokąta wpisanego w okrąg.

Punkt przecięcia

Przyciąganie kursora do p. wspólnego dwóch linii lub łuków.

Żaden

Wyłączenie wszystkich punktów przyciągania.

Wymiar poziomy

Rysowanie wymiaru poziomego.

Wymiar pionowy

Rysowanie wymiaru pionowego.

Wymiar obrócony

Rysowanie wymiaru obróconego pod kątem.

Wymiar kątowy

Rysowanie wymiaru kąta między liniami.

Linia odniesienia

Rysowanie linii wymiarowych w postaci łańcucha bazowego.

Szereg wymiarowy

Rys. linii wymiarowych w postaci łańcucha szeregowego.

Promień

Wymiarowanie promienia okręgu lub łuku.

Średnica

Wymiarowanie średnicy okręgu lub łuku.

Ustawienia wymiarowania

Modyfikowanie stylu wymiarowania (linii, strzałek).

Edytuj tekst wymiarowania

Szybkie modyfikowanie opisów wybranych linii wymiarowych

Zastosuj styl

Zastosowanie nowego stylu dla wybranych linii wymiarowych.

Widok z góry

Ustawienie pionowego widoku projektu z góry.

Widok z przodu

Ustawienie widoku projektu z przodu.

Widok z tyłu

Ustawienie widoku projektu z tyłu.

Widok z lewej

Ustawienie widoku projektu z lewej strony.

Widok z prawej

Ustawienie widoku projektu z prawej strony.

Aksonometria Pd. - zach.

Ustawienie widoku w aksonometrii i południowo – zachodniej.

Aksonometria Pd. - wsch.

Ustawienie widoku w aksonometrii południowo – wschodniej

Aksonometria Pn. - zach.

Ustawienie widoku w aksonometrii północno – zachodniej.

Aksonometria Pn. - wsch.

Ustawienie widoku w aksonometrii północno – wschodniej.
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Pasek
Widok

Odśwież

Odświeżenie obrazu projektu.

Pokaż wszystko

Pokazanie całego projektu.

Powiększ

Powiększenie obrazu projektu.

Pomniejsz

Pomniejszenie obrazu projektu .

Powiększenie do okna

Powiększenie zaznaczonego obszarem fragmentu projektu.

Poprzedni widok

Powrócenie do poprzedniego widoku pomieszczenia.

Przesuwanie widoku

Przesunięcie obrazu.

Zapisywanie pomieszczenia

Zapisywanie pomieszczenia na dysku.

Wczytanie pomieszczenia

Wczytywanie pomieszczenia z dysku.

Szybki podgląd

Prezentowanie pomieszczenia w prostej wizualizacji.

Wizualizacja

Przejście do właściwej wizualizacji

12.4. Pasek „Właściwości elementu” pod menu ikonowym
Kolejnym dostępnym zestawem narzędzi są funkcje na pasku „Właściwości elementu", znajdującym się pod menu
ikonowym (Rys. 62). Są one przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników środowiska CAD i pozwalają zarządzać
właściwościami warstwy, na której został narysowany wybrany element.

Rys. 62 – pasek „Właściwości elementu”

UWAGA
Warstwy w środowisku .4CAD odpowiadają przezroczystym kalkom, stosowanym w tradycyjnym rysowaniu ręcznym. Pozwalają zorganizować i uporządkować rysunek, co jest szczególnie ważne przy dużej złożoności projektu. Każdy element wyrysowany w środowisku .4CAD należy do jakiejś warstwy. Program przypisuje obiekty o różnych funkcjach do osobnych, określonych warstw (Rys. 63 – Rys. 67). Także poszczególne
części modeli 3D mogą być wyrysowane na różnych warstwach – umożliwia to nadawanie im odmiennych
właściwości w wizualizacji. Element rysowany w danej chwili jest przypisywany do warstwy bieżącej. Tworząc własny obiekt, użytkownik może go przypisać do samodzielnie utworzonej, nowej warstwy. Zalecane
jest nie korzystanie w przypadku własnych obiektów z domyślnych warstw programowych, a także nie zmienianie warstw programowych dla obiektów, którym zostały przypisane.
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Rys. 63 – zaznaczony obiekt należący do warstwy TECHNICAL_T

Rys. 64 – zaznaczony obiekt należący do warstwy PODESTY-3D

Rys. 65 – zaznaczony obiekt należący do warstwy RESZTA-3D

Rys. 66 – zaznaczony obiekt należący do warstwy SCIANY-3D

Rys. 67 – zaznaczony obiekt należący do warstwy POLYLINE_T
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Można zarządzać widocznością, kolorem, rodzajem i grubością linii warstw. Można je również włączać i wyłączać (ang.
On/Off) (wyłączone stają się niewidoczne w projekcie i na wydruku, ale mogą być nadal edytowane i wpływać na wyświetlanie i wydruk widocznych warstw, tj. zasłaniać je) oraz zamrażać i odmrażać (ang. freeze/ thaw) (są wtedy niewidoczne w projekcie i na wydruku, i nie mogą być edytowane; nie zasłaniają innych warstw). Wyjątkiem jest warstwa
bieżąca, która nie może być zamrożona. Warstwy można też blokować i odblokowywać (ang. lock/unlock) (warstwa
zablokowana jest widoczna, lecz nie może być edytowana, co zabezpiecza przed przypadkową modyfikacją rysunku).
Modyfikacje ustawień warstw wybranego elementu można przeprowadzać na bieżąco przy użyciu paska „Właściwości elementu”, natomiast zmian właściwości wszystkich warstw dokonuje się w „Eksploratorze warstw” programu
IntelliCAD. Po kliknięciu na element lewym przyciskiem myszy, w pierwszym polu paska „Właściwości elementu” wyświetlą się informacje na temat tego, do jakiej warstwy jest on aktualnie przypisany. Dostępne funkcje opisano poniżej.
Ikona
„Ustaw warstwę
zgodnie z elementem”

Zmienia bieżącą warstwę zgodnie z warstwą wskazanego elementu.

Ikona

Otwiera okno „Eksploratora warstw” programu IntelliCAD (Rys. 68), w którym
można zmodyfikować wszystkie atrybuty warstw w projekcie.

„Eksploruj warstwy”

Rys. 68 – Eksplorator warstw IntelliCADa

Pole zmiany warstwy

Umożliwia przypisanie narysowanego elementu do wybranej warstwy (Rys. 69).

UWAGA
Zmienianie domyślnie nadanych warstw programowych nie jest zalecane, ponieważ pociągnęłoby to za sobą
poważne konsekwencje. Między innymi, program przestałby interpretować dany obiekt jako ten właśnie
obiekt, a więc przestałyby być dla niego dostępne opcje, przypisane dla tej konkretnej klasy obiektów (np. nie
rozpoznawałby szafki jako szafkę lub ściany jako ścianę).
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Rys. 69 – rozwinięta lista warstw do wyboru

Pole zmiany koloru

Pozwala na zmianę koloru warstw: należy zaznaczyć obiekt i wybrać kolor z rozwijanej listy (Rys. 70) lub zdefiniować własny, klikając pozycję „Select color…”
(otworzy się wtedy nowe okno „Color” z trzema zakładkami, przedstawionymi na
kolejnych ilustracjach: Rys. 71, Rys. 72 i Rys. 73).

Rys. 70 – pola zmiany koloru – rozwinięta lista kolorów, zaznaczona pozycja pozwalająca wybrać nowy kolor

Rys. 71 – okno wyboru koloru warstwy –
zakładka Index Color

Pole zmiany rodzaju linii

Rys. 72 – okno wyboru koloru warstwy –
zakładka True Color

Rys. 73 – okno wyboru koloru warstwy –
zakładka Color Books

Pozwala zmienić rodzaj linii obiektu. Do wyboru są różne style, przedstawione na ilustracji na kolejnej stronie (Rys. 74).
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Rys. 74 – rozwinięta lista rodzaju linii

Pole zmiany grubości linii

Umożliwia zmianę grubości linii np. w celu zwiększenia widoczności na wydruku lub
spełnienia standardów rysunku technicznego. Po zmianie grubości, jeśli ma ona być
widoczna na bieżąco w projekcie, należy włączyć opcję „Pokaż grubość linii” pod pozycją „Informacje” → „Ustawienia” w menu górnym, a także pod opcją „LWT" (Line
Weight) na pasku statusu. Listę grubości przedstawiono na ilustracji poniżej (Rys. 75).

Rys. 75 – rozwinięta lista grubości linii

13. Paski narzędziowe programu IntelliCAD
Są to elementy środowiska .4CAD, które ułatwiają pracę z projektem. Pierwszy z nich – Command Bar – służy do
wydawania poleceń programowi przy użyciu klawiatury, a także do wyświetlania podpowiedzi dla użytkownika.
Drugi – pasek z zakładkami Model i Layout – umożliwia przełączanie się między rysunkiem w 3D, a rzutem w 2D i
tworzenie nowych zakładek, zaś trzeci – Status Bar – wyświetla informacje o położeniu kursora i pozwala zmieniać
różne ustawienia rysunku. Dostępne w nich funkcje i sposób zarządzania nimi opisano w kolejnych podpunktach.
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13.1. Pasek poleceń (Commad Bar)
Służy do wpisywania poleceń z klawiatury i odczytywania podpowiedzi programu. Podczas pracy z projektem należy
zwracać uwagę na pojawiające się w nim zapisy i stosować się do nich. Będą to między innymi wskazówki dotyczące
kolejnych kroków wybranej funkcji. Pasek poleceń można przesuwać, zamykać i otwierać podobnie jak paski ikon.
Można go także dowolnie rozciągać (jego wielkość zależy od DPI). Aby zmienić położenie paska poleceń, należy użyć
metody „przeciągnij i upuść”, czyli: kliknąć lewym przyciskiem myszy na jego szarej ramce, przytrzymać przycisk i przesunąć mysz, a po osiągnięciu żądanego położenia, zwolnić przycisk. W celu rozciągnięcia paska, należy skierować kursor na jego krawędź i w chwili wyświetlenia się dwustronnej strzałki, kliknąć ją lewym przyciskiem myszy i przesunąć
mysz w żądanym kierunku, przytrzymując przycisk. Poniżej przedstawiono pasek poleceń w trybie stacjonarnym
w górnej (Rys. 76) i dolnej (Rys. 78) części ekranu, oraz po przeniesieniu w obszar projektowania (Rys. 78).

Rys. 76 – Command Bar w trybie stacjonarnym w górze ekranu, pod menu ikonowym

Rys. 77 – Command Bar w trybie stacjonarnym w dole ekranu, nad paskiem statusu

Rys. 78 – Command Bar – widok stacjonarny oraz w obszarze projektowania

13.2. Pasek z zakładkami Model i Layout
Na tym pasku, znajdującym się przy dolnej krawędzi ekranu, bezpośrednio pod obszarem rysunku, domyślnie znajdują się zakładki „Model” i „Layout1”. W pierwszej z nich znajduje się trójwymiarowa przestrzeń, w której tworzony jest model (np. element wyposażenia lub projekt pomieszczenia). Druga przełącza użytkownika na dwuwymiarowy arkusz (ang. Layout), będący odpowiednikiem kartki papieru, na którym można tworzyć rzutnie modelu, np.
w celu przedstawienia szczegółu. Nazwa aktualnie używanej zakładki zostaje pogrubiona (Rys. 79 i Rys. 80). Można
dodawać nowe arkusze, nadawać im własne nazwy i przesuwać w prawo lub w lewo, a także usuwać je (Rys. 80).
Jest to jedyny pasek narzędziowy środowiska .4CAD, którego nie ma możliwości ukryć. Więcej o zastosowaniu
arkuszy i tworzeniu rzutni (ang. Viewports) można przeczytać w Pomocy programu IntelliCAD pod klawiszem [F1].
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Rys. 79 – pasek z zakładkami modelu i arkusza

Rys. 80 – dodane kolejne zakładki z arkuszami

UWAGA
Dla paska przełączania się między modelem a arkuszami dostępne są dwa menu podręczne pod prawym
przyciskiem myszy. Po kliknięciu dowolnej zakładki, rozwija się menu, przedstawione powyżej (Rys. 80), pozwalające dodać lub usunąć zakładkę, zmienić jej nazwę lub położenie. Natomiast po kliknięciu szarej przestrzeni paska, rozwinie się menu do sterowania widocznością pasków ikon oraz Command Bar i Status Bar,
które zostało już opisane przy okazji omawiania paska poleceń (Rys. 59).

13.3. Pasek statusu (Status Bar)
To szary pasek u dołu ekranu, pokazujący koordynaty kursora, nazwę bieżącej warstwy i informacje dotyczące wybranych poleceń i narzędzi programu IntelliCAD,. Aby ukryć lub odsłonić pozycje, wyświetlane na pasku statusu,
należy kliknąć pustą przestrzeń paska prawym przyciskiem myszy – rozwinie się menu kontekstowe, w którym
można dodać lub zdjąć zaznaczenie przy wybranych pozycjach (Rys. 81). Cały Status Bar można ukryć, używając
wspomnianego w powyższej ramce menu do sterowania widocznością pasków IntelliCADa, dostępnego z poziomu paska poleceń i paska przełączania się między zakładkami modelu i arkuszy (Rys. 59).
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Rys. 81 – menu kontekstowe paska Status Bar

Poniżej znajdują się opisy poszczególnych pól paska statusu. Dla ułatwienia oznaczono je na ilustracjach kolejnymi
cyframi w kolorze pomarańczowym (Rys. 81, Rys. 83 i Rys. 86).

1

Informacje o aktualnie wykonywanym poleceniu (wpis widoczny w domyślnym widoku paska statusu) (Rys. 81).

2

Koordynaty kursora (w osiach X, Y, Z) (wpis widoczny w domyślnym widoku paska statusu) (Rys. 81). Po klilknięciu
prawym przyciskiem myszy można wybrać rodzaj jednostek (Rys. 82).

Rys. 82 – menu kontekstowe dla koordynat kursora

Rys. 83 – kolejne pozycje paska statusu
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3

Nazwa warstwy – można ją zmienić na dwa sposoby: klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając warstwę
z rozwijanej listy lub otwierając eksplorator warstw programu IntelliCAD poprzez dwukrotne kliknięcie lewym
przyciskiem myszy. Opcja domyślnie ukryta.

4

Kolor rysowania – można go zmienić na dwa sposoby: wybierając z rozwijanego menu pod prawym przyciskiem myszy lub w oknie wyboru koloru warstwy, otwierającym się po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy, analogicznym do dostępnego z poziomu paska „Właściwości elementu” (Rys. 71, Rys. 72 i Rys. 73).
Opcja domyślnie ukryta.

5

Typ linii – domyślnie BYLAYER (zgodny z warstwą). Dwukrotne kliknięcie nazwy pozwala wybrać inny w eksploratorze IntelliCADa. Lista typów jest też dostępna pod prawym przyciskiem myszy. Opcja domyślnie ukryta.

6

Grubość linii – domyślnie zgodna z bieżącą warstwą. Pod kliknięciu prawym przyciskiem myszy dostępna jest
lista grubości do wyboru oraz opcje przełączania się między milimetrami a calami. Opcja domyślnie ukryta.

7

Styl tekstu – domyślnie „dokumentacja”. Można wybrać inny z listy pod prawym przyciskiem myszy lub zmienić
właściwości stylu w oknie „Text Style” (Rys. 85), które otwiera się po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem
myszy lub po wybraniu opcji „Properties” z listy pod prawym przyciskiem (Rys. 84). Opcja domyślnie ukryta.

Rys. 84 – lista stylów tekstu i do wyboru pod prawym przyciskiem myszy

Rys. 85 – okno zmiany właściwości stylu tekstu

8

Styl wymiarowania – domyślnie „WYMIAROWANIE”. Aby wybrać inny, należy kliknąć nazwę opcji prawym
przyciskiem myszy. Można zmienić właściwości stylu lub stworzyć nowy – w oknie „Dimension Settings”, które
otwiera się po dwukrotnym kliknięciu opcji lewym przyciskiem myszy lub po wybraniu ikony „Ustawienia wymiarowania” z paska „Wymiarowanie” w menu ikonowym. Opcja domyślnie ukryta.
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9

Styl wydruku – dostępne dla rysunków, które używają nazwanych tabel stylu wydruku. Więcej informacji o stylach wydruku zawarto w instrukcji, dotyczącej drukowania projektu.

Rys. 86 – pozostałe opcje paska statusu

10

SNAP – przyciąganie kursora – pozwala sterować dociąganiem kursora do punktów siatki (ang. Grid). Domyślnie skok przyciągania jest ustawiony na 1 mm. Można go ustawić np. na 500 mm, czyli tyle, ile wynosi domyślna odległość między punktami siatki (Rys. 87). Dwukrotne kliknięcie pozycji włącza lub wyłącza funkcję, natomiast po kliknięciu prawym przyciskiem myszy można zmienić ustawienia, wybierając z rozwijanej listy pozycję „Settings”. Opcja widoczna w widoku standardowym.

11

GRID – ustawienia siatki odniesienia – w ustawieniu domyślnym jej punkty są od siebie oddalone o 500 mm.
Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem włącza lub wyłącza widoczność siatki, a pod prawym przyciskiem
myszy zyskuje się dostęp do jej ustawień (Rys. 88). Opcja widoczna w domyślnym widoku paska statusu.

Rys. 87 – ustawienia przyciągania kursora
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Rys. 88 – ustawienia siatki pomocniczej projektu

12

ORTHO – rysowanie pod kątem prostym – od ang. orthogonal, Umożliwia rysowanie pod kątem 90o. Aby
włączyć lub wyłączyć opcję, należy dwukrotnie kliknąć pozycję lub użyć klawisza [F8]. Opcja widoczna w domyślnym widoku paska statusu.

13

POLAR – śledzenie kąta – od ang. polar tracking. Działa analogicznie do funkcji ORTHO, lecz pozwala na rysowanie pod dowolnym kątem. Wartość kąta należy podać w polu „Increment angle” w oknie „Drawing
Settings”, dostępnym pod pozycją „Settings” po kliknięciu pozycji POLAR prawym przyciskiem myszy.
Funkcje ORTHO i POLAR nie mogą działać jednocześnie, więc włączenie jednej z nich automatycznie wyłącza
drugą. Opcja widoczna w domyślnym widoku paska statusu.

14

ESNAP – punkty przyciągania obiektów – pozwala sterować wyświetlaniem tzw. punktów charakterystycznych obiektów (dostępnych na pasku ikonowym „Przyciąganie kursora”). Dwukrotne kliknięcie włącza lub
wyłącza, zaś dostęp do ustawień można uzyskać klikając prawym przyciskiem myszy. Opcja widoczna w domyślnym widoku paska statusu.

15

LWT – wyświetlanie grubości linii – dwukrotne kliknięcie włącza lub wyłącza wyświetlanie nadanej przez użytkownika grubości linii w projekcie. Wybierając pozycję „Settings” pod prawym przyciskiem myszy zyskuje się
dostęp do ustawień grubości linii. Opcja widoczna w domyślnym widoku paska statusu.

16

MODEL/Layout1 – przełączanie między projektem w 3D (MODEL) a rzutem 2D, czyli arkuszem (PAPER).
Między tymi trybami można się przełączać także przy użyciu zakładek „Model” i „Layout” z lewym dolnym
rogu ekranu. Po przejściu na widok arkusza można także przenosić zaznaczenie z całego arkusza (opcja „Paper
Space”) na rzutnię („Model Spacje”) (Rys. 89). To, czy aktywny jest cały arkusz, czy rzutnia, można poznać po
wyświetlanym oznaczeniu: P:Layout1 lub M:Layout1 (Rys. 89). Więcej informacji na temat używania zakładek
Model i Layout zawarto w punkcie 13.2. Opcja widoczna w domyślnym widoku paska statusu.

17

TABLET – włączanie czytnika tabletu kreślarskiego. Opcja widoczna w domyślnym widoku paska statusu.
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Rys. 89 – opcje przełączania się między modelem w 3D a dwuwymiarowym arkuszem

14. Przydatne skróty i polecenia
Poniżej zamieszczono zestawienie klawiszy funkcyjnych w środowisku .4CAD i wizualizacji oraz najczęściej używane
polecenia, wydawane przy użyciu myszy i klawiatury w środowisku .4CAD.

UWAGA
W poniższym zestawieniu skróty LPM i PMP oznaczają lewy przycisk myszy i prawy przycisk myszy. Zapis
komendy ze znakiem + (np.: [Ctrl] + [Z]) oznacza jednoczesne wciśnięcie obu klawiszy, natomiast zapis
z symbolem >> (np. [E] >> [Enter] lub [Spacja]) oznacza, że najpierw należy wpisać E, a następnie wcisnąć
[Enter] lub spację.

UWAGA
Podczas pracy w środowisku CAD klawisze [Enter] i [Spacja] mogą być używane zamiennie.

Klawisze funkcyjne
w środowisku CAD

Klawisz [F1]

Otwiera pomoc programu IntelliCAD (w języku angielskim).

Klawisz [F2]

Wyświetla podgląd historii operacji.

Klawisz [F3]

Włącza/wyłącza funkcję przyciągania kursora ESNAP.

Klawisz [F4]

Włącza/wyłącza czytnik tabletu kreślarskiego.

Klawisz [F7]

Włącza/wyłącza siatkę pomocniczą GRID (domyślnie punkty co 500 mm).

Klawisz [F8]

Włącza/wyłącza tryb ORTHO (rysowanie pod kątem 90o).

Klawisz [F9]

Włącza/wyłącza skok kursora SNAP (domyślnie co 1 mm).

Klawisz [F10]

Pokazuje lub ukrywa pasek statusu.

Klawisz [F11]

Otwiera szybki podgląd wizualizacji.

Klawisz [F12]

Włącza wizualizację.
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Klawisze
funkcyjne
w
wizualizacji

Klawisze
myszy

Klawisz [F1]

Włącza światła.

Klawisz [F2]

Włącza/wył. wyświetlanie etykiety z danymi wskazanej płytki.

Klawisz [F3]

Włącza/wył. etykietę z polem powierzchni pokrytej płytkami.

Klawisz [F4]

Włącza/wyłącza dolny i boczne panele funkcji.

Klawisz [F12]

Otwiera okno zapisu wizualizacji.

[Ctrl] + [LPM]

Obraca rysunek pod dowolnym kątem (w 3D).

[Ctrl] + [PMP]

Obraca rysunek w płaszczyźnie widoku (w 2D).

[Ctrl] + [Shift] + [LPM]

Przybliża/oddala aktualny widok w czasie rzeczywistym.

[Ctrl] + [Shift] + [PMP]

Przesuwa aktualny widok w czasie rzeczywistym.

Wciśnięcie rolki i przesuwanie myszy

Przesuwa aktualny widok w czasie rzeczywistym.

Kręcenie rolką myszy

Skokowo przybliża (x 1,25)/oddala (x 0,8) aktualny widok.

Dwukrotne naciśnięcie rolki myszy

Ustawia centralny widok na cały projekt.

Skróty
[Ctrl] + [Z]
klawiaturowe
[Ctrl] + [Y]

Cofa operację (w środowisku do początku, w wizualizacji 20).
Ponawia cofniętą operację.

[Ctrl] + [S]

Zapisuje zmiany w projekcie.

[Ctrl] + [O]

Otwiera okno wyboru projektów.

[Ctrl] + [N]

Rozpoczyna tworzenie nowego projektu.

[Del] albo [E] >> [Enter] lub [Spacja]

Usuwa zaznaczony element.

[CO] >> [Enter] lub [Spacja]

Pozwala skopiować zaznaczony element.

[M] >> {Enter] lub [Spacja]

Przesuwa element.

[X] >> [Enter] lub [Spacja]

Rozbija element.

[RE] >> [Enter] lub [Spacja]

Odświeża rysunek.

[U] >> [Enter] lub [Spacja]

Cofa ostatni krok podczas rysowania.

[Enter] lub [Spacja] lub [PPM]

Kończy bieżącą lub ponawia ostatnią operację.

[Esc]

Przerywa lub kończy operację, zamyka okno, anulując zmiany.
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Inne
często
używane
komendy

Komendy
przydatne
podczas
rysowania
ścieżki
(polilinii)

[L] >> [Enter]

Rysuje linię.

[PL] >> [Enter]

Rysuje polilinię (ścieżkę).

[A] >> [Enter]

Rysuje łuk.

[Rec] >> [Enter] >> klik >> [@x,y]
>> [Enter]

Rysuje prostokąt o zadanych wymiarach („klik” oznacza wskazanie
kliknięciem punktu początkowego, X i Y oznaczają długości boków).

[C]>>[Enter]

Rysuje okrąg.

[D] >> [Enter]

Rysuje średnicę (działa w trybie rysowania okręgu).

[R] >> [Enter]

Rysuje promień (działa w trybie rysowania okręgu).

[PE] >> [Enter]

Zamienia linie i/lub łuki w polilinie.

[Z] >> [Enter]>>[I]>>[Enter]

Przybliża widok rysunku.

[Z] >> [Enter]>>[O]>>[Enter]

Oddala widok rysunku.

[Z] >> [Enter] >> [A] >> [Enter]

Pokazuje cały rysunek.

[MI] >> [Enter]

Tworzy lustrzane odbicie elementu.

[Offset]>>[Enter]

Tworzy równoległe kopie elementów, odsunięte o zadaną wartość.

[Trim] >> 2x [Enter]

Usuwa fragmenty elementów, przecięte przez określone granice.

[RO] >> [Enter]

Obraca element w płaszczyźnie widoku (w 2D).

[Rotate3d] >> [Enter]

Obraca element pod dowolnym kątem (w 3D).

[DI] >> [Enter]

Mierzy odległość i kąt między dwoma punktami.

[UCS] >> [Enter] >> [V] >> [Enter]

Ustawia układ współrzędnych zgodnie z widokiem.

[UCS] >> [Enter] >>[W] >> [Enter]

Ustawia układu współrzędnych domyślnie.

[Bhatch] >> [Enter]

Wypełnia elementy o określonych granicach kreskowaniem/wzorem.

[A] >> [Enter] lub [Spacja]

Przechodzi do rysowania łuku na bazie dwóch punktów (użytkownik
wskazuje punkt początkowy i końcowy).

[S] >> Enter] lub [Spacja]

Przechodzi z rysowania łuku na bazie dwóch punktów, do rysowania
łuku na bazie trzech punktów.

[L] >> [Enter] lub [Spacja]

Przechodzi do rysowania linii prostej.

[C] >> [Enter] lub [Spacja]

Zamyka rysowaną ścieżkę (nie działa w trybie rysowania łuków).
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15.Dane

