
INFORMACJE PRZYDATNE PODCZAS PROJEKTOWANIA

Lewy przycisk myszy

Obrót kamery

Prawy przycisk myszy

Œrodkowy przycisk myszy

Przesuniêcie kamery

Przybli¿anie / oddalanie kamery

Otwórz projekt zapisany na dysku

Zapisz projekt na dysku lokalnym

Rozpocznij nowy projekt od pocz¹tku

Wydrukuj projekt

Otwórz okno pomocy

Wyœwietl animacjê

Poka¿ zestawienie u¿ytych elementów

Widok 2D

Widok 3D

Oœwietlenie

Podziel œciany i pod³ogi

Zapisz aktualny widok na dysku lokalnym

Rysuj œciany dzia³owe

W³¹cz / wy³¹cz kontrolê kolizji

Usuñ element

Opuœæ element w przestrzeni

Podnieœ element w przestrzeni

Zobacz projekt w trybie 2-wymiarowym

Zobacz projekt w trybie 3-wymiarowym

Zobacz projekt w jakoœci HD
Aby uzyskaæ najlepsze efekty wizualizacji nale¿y wstawiæ 
Ÿród³a œwiat³a do projektu (np. lampy, halogeny, itp.)

Pojedyncze klikniêcie na obiekcie
Zaznaczenie obiektu do przesuwania

Podwójne klikniêcie na obiekcie
Zaznaczenie obiektu do zmiany koloru
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Esc
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F1

Delete

Esc
Odznaczenie elementu/koniec wirtualnego spaceru

Ctrl + N
Stwórz nowy projekt

Ctrl + P
Drukuj

NUMPAD 2 / strza³ka w dó³ / klawisz S
Oddalenie

NUMPAD 8 / klawisz W
Przybli¿enie

strza³ka w górê / 

NUMPAD 4 / klawisz A
Przesuñ scenê w lewo

strza³ka w lewo / 

NUMPAD 6 / klawisz D
Przesuñ scenê w prawo

strza³ka w prawo / 

NUMPAD 7
Obrót kamer¹ w lewo

NUMPAD 9
Obrót kamer¹ w prawo

F1
W³¹czanie oœwietlenia i odbiæ

Delete
Usuwanie elementów
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Nak³adanie p³ytek
aby na³o¿yæ p³ytkê na œcianê lub pod³ogê nale¿y wcisn¹æ lewy przycisk 
myszy na wybranej p³ytce i przeci¹gn¹æ j¹ na obiekt. Przeci¹gaj¹c p³ytkê 
z wciœniêtym klawiszem SHIFT mo¿na zastêpowaæ pojedyncze p³ytki na 
œcianach. Usuwanie zaznaczonych pojedynczych p³ytek jest mo¿liwe przy 
u¿yciu klawisza DEL

N tN t

W³¹cz / wy³¹cz linie wymiarowe w widoku 2D

Nak³adanie p³ytek na ca³ej œcianie

Nak³adanie pojedynczych p³ytek (dekory)

Okno w³aœciwoœci p³ytek (podzia³ na 3 pasy, 
k¹t obrotu p³ytek, gruboœæ i kolor fugi)

Wirtualny spacer po pomieszczeniu

Przybli¿ obszarPoka¿ ca³oœæ

Przybli¿/oddal 
widok

Rozjaœnij / 
œciemnij scenê

K¹t kamery

Nazwa projektu 

Dwukrotne klikniêcie w tym polu 
edytuje nazwê bie¿¹cego projektu.
Aby zatwierdziæ now¹ nazwê, 
naciœnij Enter

Wyœwietla informacje o programie i pozwala 
zmieniæ ustawienia po³¹czenia internetowego


