Skano 3D plānošanas programmas lietošana

1.

"Pieslēgties Skano telpas plānotājam"
•

Pieslēdzoties telpas plānotājam ir iespējams saglabāt telpu
plānojumus un dalīties ar tiem publiski vai glabāt privāti un
vēlāk atkārtoti tos atvērt un apstrādāt.
NB! Projektu ir nepieciešams saglābāt, lai projektu varētu
atkārtoti izmantot gan jūs, gan Skano. Skat. arī 7. punktu

2.

"Izvēlieties piemērotu telpas pamata plānojumu"
•

Četrstūrains plānojums. Pēc noklusējuma četrstūrainās telpas
izmēri ir: platums 350 cm, dziļums 280 cm un augstums 250
cm.
Visus izmērus var mainīt tikai pēc telpu plānojuma tipa izvēles.
NB! Pēc telpas atvēršanas vairs izmērus mainīt nevar.

•

Īpašas formas pamata plānojums. Vienkārši noklikšķinot uz
plānojuma centrā esošajām bultiņām var noteikt sienu garumu.
Pēc sākuma un beigu punktu saskares plānojumā ir iespējams
mainīt telpas augstumu. Pēc noklusējuma telpas augstums ir
250 cm.
Pēc telpas atvēršanas telpas augstumu nav iespējams mainīt.
3.

•

Atver telpu

Pirms plānošanas uz plānojuma paradās navigācijas pamācība.
Navigācijas pamācību ir iespējams atvērt arī noklikšķinot uz
pogas "? Palīdzība"
 Telpas skata mainīšanai un telpā pārvietojoties turiet
nospiestu taustiņu CTRL un izmantojiet peli,
uzklikšķinot uz bultiņām, vai pārvietojoties uz augšu
un leju, pa kreisi vai pa labi, izmantojot tastatūras
bultu taustiņus.

4.

Telpas sastāvdaļas

•

No izvēlnes "telpas detaļas" var pievienot telpai durvīs, logus,
radiatorus - uzklikšķinot uz attiecīgās detaļas, vienlaikus
uzklikšķinot ar peles kreiso taustiņu un velkot atbilstošu
objektu uz piemēroto vietu telpā. Telpas detaļu izmērus un
atrašanās vietas var mainīt arī vēlāk, ir arī to pievienošanas vai
izdzēšanas iespēja.

•

"Telpas krāsas" ļauj mainīt grīdas un sienu krāsas. Grīdas un
sienu krāsas var mainīt arī vēlāk.
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•

"Telpas Izmēri" parāda plānojamas telpas izmērus. Izmērus
šajā posmā vairs nav iespējams mainīt.

5.

Mēbeles

•

Izvēlnē "Mēbeles" atveras sērijas Björkkvist produkti grupētā veidā.

•

Uzklikšķiniet ar peli un velkot novietojiet mēbeles piemērotā vietā.

•

Programma ļauj izmantot tikai aktīvos produktus. Piemēram,
plauktu moduļus var izmantot tikai tad, ja telpā ir atbilstošs cokols.
Deaktivētie produkti izvēlnē, salīdzinot ar citiem produktiem ir uz
pelēka fona.

•

Programma ļauj Jums izveidot kombinācijas no dažāda izmēra
elementiem – telpā esošajam aktīvam produktam (redzams ar zaļu
rāmīti) ir iespējams mainīt platumu. "Mēbeļu izmēri". Lai
pievienotu īpašu izmēru, vispirms nomainīt cokola izmēru. Plauktu
novietojot uz cokola, programma automātiski izmaina plaukta
izmēru atbilstoši cokola izmēram.

•

"Plaukti virs durvīm" - virs durvīm esošo plauktu platumu var
mainīt. Turklāt, virs durvīm esošajam plauktam var pievienot
griestus vai 1 parasto plauktu un griestus.

•

"Mēbeļu apdares" logā varat izvēlēties piemērotu mēbeles krāsu.
Vienkārši noklikšķiniet uz apdares toņa un izmainās visu telpā
esošo mēbeļu krāsa.
6.

Darba loga iestates

• "Mainīt skatu" funkcija ļauj jums apskatīt telpu no augšas un ir
arī iespējams novietot mēbeles skatā no augšas.
• "Rādīt/slēpt sienas" funkcija noņem telpai sienas vai atjauno
tās. Šī funkcija ļauj jums apskatīt un saglabāt attēlu tikai ar
mēbelēm bez apkārtējām sienām.
•

„Kvalitātes" funkcija sniedz iespēju parādīt telpu ar augstu
izšķirtspēju. NB! Augstu izšķirtspēju izmantot tikai attēla
saglabāšanā, jo plānošana ar augstu izšķirtspēju aizņem
lielu daļu no datora operatīvās atmiņas resursa.

7.

Komandas
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• "Saglabāt plānojumu"- ļauj jums saglabāt plānojumu. NB!
Grozot un saglabājot esošo plānojumu, saglabā pēdējo,
grozīto versiju. Programma pārraksta sākotnējo versiju un
sākotnējo stāvokli nesaglabā. Tādēļ ir ieteicams vienmēr
izveidot jaunu plānojumu, ja ir nepieciešama iepriekšējā
saglabāšana.
 Pēc noklusējuma visi plānojumi ir privāti un tos citi
lietotāji neredz. Ja saglabājot plānojumu, norāda, ka
"plānojums ir atklāts", tad šo plānojumu redz visi 3D
plānošanas programmas lietotāji. NB! Atklātos
plānojumus saglabāt tikai galējas nepieciešamības
gadījumā!

•

"Produktu saraksts" parāda projektā izmantojamo mēbeļu sarakstu
kopā ar produktu kodiem, apdares toņiem un daudzumiem.
 Logā „Sīkāka informācija” ir iespējams ievadīt papildu
informāciju par plānojumu.
 "Izvēlēties ...", ļauj izvēlēties Skano veikalu, noklikšķinot uz
pogas "Sūtīt", produktu sarakstu nosūta uz Jūsu izvelēto
veikalu. Uz produktu saraksta pamata sagatavo jau precīzāku
cenas piedāvājumu.
 "Saglabāt PDF" saglabā produktu sarakstu Jūsu datorā.

• "Saglabā attēlu" - programma izveido attēlu no uz displeja esošās
telpas. Attēla saglabāšanai programma atver attēlu jaunā logā, kur
ir iespējams attēlu saglabāt Jūsu datorā vai izdrukāt.
•

"Iztukšo telpu" komanda dzēš visas telpā esošās detālas un
mēbeles. NB! Ja šī komanda ir izvēlēta un apstiprināta, vairs
nav iespējams atjaunot iepriekšējo izkārtojumu.

Patīkamu lietošanu!
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