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Преди да започнете

Този  урок  ще  ви  покаже  как  да  проектирате  кухня  с  помощта  на 1992  Version 13,  как  да
персонализирате  окончателният  вид,  да  поставяте  и  настройвате  светлинни  източници  и  да
разпечатвате.
 
Основният принцип на “1992 Version 13” е неговата простота и лекота на използване. Надяваме се
тази първа "обиколка" в програмата, да ви помогне да проучите и да се запознаете с 1992 Version
13.

Кухня

Това е кухнята която ще проектирате с този урок.

Infowood Technologies®
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Стартирайки програмата

Когато инсталирате програмата,  на работният плот на вашият компютър се създава,  иконата по
долу .

Кликвайки двукратно върху тази икона ще видите следният екран, който е началната страница на
програмата (Welcome page)...

Infowood Technologies®
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Командни бутони
По-долу ще намерите всички бутони, които се появяват в главният прозорец на програмата, както
и обяснение на това, което можете да направите с всеки от тях. 

Позволява ви да отворите и създадете ново проучване, като зададете 
размерите на всяка стена поотделно.

Забележка: под “проучване”, имаме в предвид проекта, който ще 
създадем с програмата

Позволява ви да направите нова поръчка.

Внимание! Ако изберете Нова поръчка НЕ можете да видите обектите в 
перспектива или в етажен план. 

Позволява ви да отворите някой от запазените проекти

Позволява ви да отворите последният проект, над който сте работили.  

Внимание!Проектите трябва да се намират в работната папка по 
подразбиране (папка Jobs)

Позволява ви да създадете Нова стая (тя ще бъде квадратна или 
правоъгълна в зависимост от зададените размери)

Размерите, които съществуват по подразбиране в Създаване на нова стая 
(3000 x 4000), можете да промените и да зададете размери, които искате.

Внимание! Всички размери са в милиметри (мм)

Позволява ви бързо и лесно да проектирате вашата кухня. 

Програмата ще създаде етажен план с размерите, които ще изберете в 
полето Нова стая. 

Чрез интерфейса на Автоматичен дизайн ще предоставите основна 
информация за кухнята, която искате да проектирате като напр. къде се 
намира извода за мивката, контактите за фурната, хладилника и т.н.След 
това избирате формата на кухнята напр. “кухня Γ”, или “кухня Π”  и т.н., 
програмата ще направи някои предложения за кухнята, които могат да 
бъдат от едно до много повече ...

Натискането на този бутон отваря прозореца за  Online помощ на 
програмата където можете да намерите Video за начина на работа.
Внимание! За да използвате този бутон трябва да имате връзка с Internet.

Забележка: Всичките Video за използване на програмата, можете да 
намерите в нашият канал в  YouTube (ще отворите  YouTube и ще 
напишете Infowood technologies)

Натискайки този бутон се отваря папка Gallery,ще намерите изображения 
които са направени с  3D Render.
Това е папката за съхранение по подразбиране от 3D Render.

Infowood Technologies®
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Проектиране на етажен план

Създаване на Нов проект
 

Стартирайки програмата се показват опциите за това което искате да направите. 

 Сега ще създадете един  Нов проект
 В него ще проектирате всички стени една по една.
 Ще използвате опцията за Създаване на нов проект

 Кликнете с ляв бутон върху Нов проект

                                     

Infowood Technologies®
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Програмата ще създаде нов проект. 
Първо ще се появи прозорецът  “Избор на каталози”  с  всички каталози(1) с  всички каталози
които са инсталирани във вашата програма. 
В този прозорец ще изберете каталозите, които ще използвате в проекта си(2)

(1) Под “каталог” или “ценови каталог” в “1992” имаме в предвид всички библиотеки с
обекти

Забележка:
Ако натиснете бутона Отмени ще започнете да проектирате с каталозите по подразбиране  
Ако искате да изберете всички налични каталози, може да натиснете бутона  

Ако искате да премахнете всички, натиснете

Внимание!  “Каталогът  със  структурни  елементи”  трябва  винаги  да  бъде  Структурни
елементи

                        
(2)За да изберете и други каталози в един вече отворен проект вижте в Приложение, раздел1.

 Натиснете бутона Отмени за да започнете да проектирате етажният план.

Infowood Technologies®
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Проектиране на стени

Показалецът на мишката ще се промени на молив. С първото ляво кликване, се показва първата
стена и контролен панел вдясно. *(3)

*(3)  Забележка!  За  да  смените  мястото  на Контролният  панел,  Подробности  ще  намерите  в
Приложение, Раздел 2.

Предложение! По-лесно е да проектирате стените в 2D а не в 3D. 
Затова, преди да започнете проектирането, уверете се че, имате избрано 2D или го изберете , от
лентата за бърз достъп...

Внимание! НЕ задържайте левият бутон на мишката. След първият клик на левият бутон стената
ще започне.

 Започнете да рисувате стените от долу вдясно и по часовниковата стрелка (по същата
посока става и номерирането на стените, както и идентифицирането им във възходящ ред,
напр. стена1, стена 2, стена 3 и т.н.). 

Ако размърдате мишката ще видите как размерите на стената се колебаят.

Infowood Technologies®
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 В рамката Размери на стена в полето “Ширина” напишете 8000 мм (както е показано по-

долу) и натиснете Enter на клавиатурата или ΟΚ в Контролният панел.
Първата стена, с дължина 8 м е готова.                                                         

 

 За втората стена, в полето “Ширина” напишете 5500 мм и натиснете Enter. 

                        
И втората стена, с дължина 5,5м е готова.

 За третата стена, в полето “Ширина” напишете 8000 мм и натиснете Enter. 

                       
И третата стена, с дължина 8 м е готова.

 За да завършите проектирането на стените, трябва да ги съедините. Когато проектирате и
последната стена (Стена 4)  на ляво, натиснете десният бутон на мишката (без задържане,
само с един клик ) и стената се освобождава. След това с кликване на левият бутон върху
вътрешният водач на1та стена съединяването се извършва автоматично. Образуваните ъгли
се изчисляват автоматично.

Курсорът все още изглежда като молив. 

Infowood Technologies®
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 Сега ще проектирате още една стена, която ще се съедини със Стена 1.
 Кликнете с левият бутон върху стена 1 и на вътре в плана на пода...

 Започва една нова стена, която при преместването на мишката се премества над стена 1
 Ще я поставите на разстояние 2300 мм от дясната страна на Стена 1. За да стане това, в

Контролният  панел,  се  активира  функцията  Поставяне  на  стени.  В  полето “Вдясно”
напишете 2300 и натиснете Enter    

                 
    Положението на стената е зададена и следващата стъпка е да определите дължината и. 

 В Контролният панел, в полето “Ширина” напишете 3700 мм и натиснете Enter. 

                     
 За  да  деактивирате  проектирането  на  стените,  натиснете  клавиша  Escape (ESC)  на

клавиатурата или натиснете иконката с молив. 

Стените на кухнята вече са готови. 

Infowood Technologies®
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Забележка:  В  хода  на  това  ръководство  ще  се  отнасяме  много  пъти  към  “разпознаване”  на
предмети,  стени  или  текстури.  За  да  можете  да  използвате   “разпознаване”  трябва  да  имате
активирана2 съответната команда. Ще я намерите в инструментариума “Ключове”
          2: една команда е активирана когато е в “тъмен фон”. 

Можете да кликнете върху стрелката, за да видите всичките опции. Предлагаме ви да изберете
всичките.

                                               

Infowood Technologies®
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Сега ще смените Дебелината на външните стени.

 Поставете мишката върху една от външните стени. Стената е разпозната и се вижда в синя
маркировка...

С едно относително “бързо движение” преместете курсора в полето на Контролният панел...
Тук вече се появиха всички характеристики на избраната стена...

                          

Infowood Technologies®
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 В областта “Размери на стена”  Натиснете в полето “Дълбочина”  и когато стане “синьо”
напишете “280”. Поставете отметка на  “Навсякъде”за да се смени дълбочината на всички
външни стени с едно движение. 

                        
 Натиснете Enter на клавиатурата или ΟΚ в Контролният панел.

Infowood Technologies®
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Дебелината на стените е променена и сега планът на етажа изглежда така...

 По същият начин ще промените и височината на всички стени. Изберете една стена и в
Контролният панел, в полетата “Височина” и  “Височина2” напишете  3200.  Маркирайте
Навсякъде до всяка опция и натиснете Enter или ΟΚ

                           
Забележка:  С тази процедура се  променят  височините на стените,  които са проектирани без
пекъсване. За конкретния етажен план всички външни стени ще бъдат променени.

Infowood Technologies®
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За да промените височината и на вътрешната стена която направихте, ще я изберете,поставяйки 
курсора върху нея и ще промените “Височина” и “Височина2” на 3200мм.

                              
Забележка: Защото това е само една стена, не е необходимо да се маркира навсякъде.

Внимание! Променяме и двете полета: “Височина” и “Височина 2”, така че стената да има еднаква
височина по цялата дължина.

В  случай  че  искаме  да  проектираме  стена  с  различна  начална  и  крайна  височина  напр.  За
тавански етаж, ще променим съответно “Височина” и “Височина 2” на всяка стена поотделно.

Infowood Technologies®
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Запаметяване на проект

След като сте проектирали стени, трябва да запазите проучването:

 От централното меню изберете иконата с лого...

                                 

 ...изберете командата Запази като… 

Infowood Technologies®
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 Въведете името на проекта си в полето "Име на файл" и кликнете върху Запиши

Обобщение

Сега можете:

 Да започвате нов проект. 
 Да избирате каталога или каталозите които да използвате във вашият проект. 
 Да проектирате стените за проекта. 
 Да запаметявате проекта.

Infowood Technologies®
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Поставяне на структурни елементи в проекта

Забележка: Моделът (цветът) на всички предмети, които ще поставяте отсега нататък, може да се 
различава от това, което виждате на снимките по-долу. Поставете елементите и в следващия 
раздел ще промените модела във каталози

Поставяне на Врати/Прозорци

ПОСТАВЯНЕ НА БАЛКОННА ВРАТА

Предстои ви да инсталирате три балконски врати в кухнята, която проектирате:
 В  Контролният  панел  вече  се  показват  групите  с  каталози,  които  сте  избрали  при

започването на проекта

                      
 Кликнете с левият бутон върху групата “ОБЩИ ОБЕКТИ”

Групата се отваря и се показват директориите, съдържащи се в нея...
  Щракнете с левия бутон върху групата „Структурни елементи“, за да видите категориите

със строителните обекти...

                          
 Щракнете с левия бутон върху групата “Балконни врати” ...
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 Отворете категорията “Балконски врати с вдлъбнатина” кликвайки върху иконата...

                          
 Ще се отвори групата с балконски врати и ще изберете врата “Делители 4 

хоризонтални”...

                                   
                                   

Infowood Technologies®



 23
 Натиснете бутона Избор който се намира отдолу...

                

Поставете  показалеца  на  мишката  пред стена 2,  на  която  ще поставите  балконската  врата  и
кликнете  с  левия бутон на  мишката (трябва да кликнете  между пунктираните линии а  не
върху нея).

 Преместете курсора надясно така че балконската врата да се “залепи” в ъгъла на стени 2
και 3. Кликнете с левия бутон за да я поставите.

Infowood Technologies®
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Смяна на размерите преди поставяне

 От Балконски врати изберете “Плъзгаща се (без скоби)…

                 
Ще смените Широчината на вратата, преди да я поставите

 Направете Десен клик върху избраният обект...

                         
 С ляв клик изберете “Смяна” 

                                    
           

Infowood Technologies®
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 Отваря се прозорецът “Промяна на обекта”
 В полето “Ширина” напишете 3000, в “Височина” 2700 и натиснете Enter на клавиатурата

ви…

Бутона “ΟΚ” е активиран, което означава, че размерът е сменен. 

 Сега можете да натиснете бутона “Поставяне” за да поставите балконската врата...
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 Поставете  показалецът  на  мишката  пред  стена  3,  където  и  ще  поставите  вратата  и

кликнете с левия бутон (трябва да кликвате между пунктираните линии а не върху
самата стена)

 Докато обекта се движи (курсорът изглежда като стрелка с квадрат)....

 ...преместете  курсора  в  Контролния  панел.  В  областта  “Граници  на  обекта”  в  полето
“Вляво” напишете 1400мм. 
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 Натиснете Enter на клавиатурата или ΟΚ в Контролния панел

Балконската врата е поставена на стена 3 на разстояние 1400мм от лявата страна на тази стена.
Етажният ви план сега изглежда така...

Сега ще промените размерите на първата балконска врата
 Поставете мишката върху балконската врата на стена 2

Infowood Technologies®
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Тя е разпозната и е показана в синьо
Вдясно, на Контролния панел излизат характеристиките на обекта

 Преместете  курсора  в  Контролния  панел.  В  областта  “Размери  на  обекта”  в  полето
“Ширина” напишете 2000мм.                      

 Натиснете Enter на клавиатурата или ΟΚ в Контролния панел, за да завършите промените.
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Конкретната балконска врата ще я промените така, че да няма хоризонтални делители...

 В “Размери на обекта” в полето “Височина2” напишете “1” и натиснете Enter.
 Сега вратата изглежда така...

                           
Управление на Контролния панел

Внимание! В прозореца Контролен панел се появяват 
 Или групи от каталози
 или, когато е избран някой обект или някоя стена, излизат характеристиките (на обекта или

на стената).

Забележка:  По време на поставянето на артикулите,  ако  сте  „разпознали“  даден артикул  или
стена, за да отидете до прозореца с групите от каталози, ще щракнете върху бутона Отказ (вижте
второто изображение по-долу)
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Контролния панел когато избирате артикул
от някой каталог...

Контролния панел когато сте „разпознали”
някой обект...
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Копиране и поставяне на обект

 Изберете балконската врата, която току ща променихте и направете  Десен клик

 В прозореца който се отваря натиснете Копиране
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 Близко до Стена 1, натиснете Десен клик и след това Поставяне

                          
 Поставете вратата Отляво на разстояние “0”

                         
 Променете Широчината на “1550”

Поставянето на вратата е завършено.
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ПОСТАВЯНЕ НА ПРОЗОРЦИ

Сега ще поставите и един прозорец.
За да затворите категорията с балконските врати и да отворите тази с прозорците...

 В Контролния панел кликнете с левият бутон върху “СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ“

                      
Всички категории Структурни елементи отново се показват

 Кликнете с ляв бутон върху “Прозорци”. 

                             
Отваря се категорията с всички налични прозорци
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 Кликнете с левият бутон на мишката върху “+” пред категорията “Прозорци с нища”. От

наличните изберете “3 хоризонтални делители”

                           
 Натиснете бутона Избор който се намира по-долу...
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 Поставете  показалеца  на  мишката  пред стена 1,  на  която  ще  поставите  прозореца  и

кликнете с левият бутон.

 ...преместете  курсора  на  Контролния  панел.  В  областта  “Граници на  обекта”  в  полета
“Вдясно” напишете 2950мм и натиснете Enter. 

                    

В конкретния прозорец ще промените делителите...
 Поставете мишката върху прозореца, така че да го разпознае и да се вижда в син контур..
 Преместете курсора в Контролния панел. В “Размери на обекта” в полето “Височина 2”

напишете “2” и натиснете Enter.

              
 Сега прозореца изглежда така...
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Етажният ви план сега изглежда така:

 Запазете  промените  сега  като  кликнете  върху  иконата “Запази”  която  ще  намерите  в
първият ред с икони.

Забележка:  можете  да  записвате  промените  и  с  клавишната  комбинация “CTRL+S”  от
клавиатурата.
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Обобщение

Сега можете:

 Да поставяте структурни елементи на стените. 
 Да поставяте предметите в определено положение на стените.
 Да променяте размерите на структурните елементи преди поставянето им. 
 Да променяте размерите на вече поставени елементи.
 Да копирате и поставяте копираните елементи.
 Да запазвате промените в проекта, върху който работите.
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Поставяне на обекти

Поставяне на долни и високи шкафове

Всички елементи които ще поставяте от тук нататък, ще ги избирате от раздела Обекти който се
намира в Контролния панел на работния плот.

Забележка:  Контролният панел съдържа разделите:  Артикули, Материал, Съвместими обекти и
се намира по подразбиране вляво от работния плот.

Можете да промените позицията на Контролния панел и да го преместите в дясната страна на
работния плот. 
Подробности можете да намерите в Приложението (раздел 1)
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Първо  ще  поставите  долните шкафове,  които  са  на  стена  1  и  преградната  стена,  която  сте
проектирали.

 В   Контролния  панел  ще  кликнете  върху  името  на  една  група  или  един  каталог,
последователно  назад,  докато  не  намерите“Групи  каталози”  и  след  това  изберете
групата“КУХНЯ-ГАРДЕРОБ”

                                                         

Забележка: Друг начин е да щракнете с левия бутон върху иконата с двете стрелки в началото
на тази област и след това да изберете групата „КУХНЯ-ГАРДЕРОБ“.
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Показват се каталозите в групата “КУХНЯ-ГАРДЕРОБ”

                              
 Кликнете с левия бутон върху групата “ШКАФОВЕ”. Показват се категориите шкафове...

                              
 Кликнете с ляв бутон върху групата “Долни”. Показват се категориите с долни шкафове...
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 Отворете групата “Ъглови”. Показват се категориите с ъглови шкафове...

                          
 Отворете първата група Глухи В.72 – Д.56. Показват се глухите шкафове с тези размери. Изберете
шкафа с Широчина 1000, Широчина на вратата 600 лява (това е код: Ш.100, 60Л) 
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 Натиснете бутона Избор

 Преместете курсора към междинната стена, която проектирахте...

 Натиснете левият бутон (без да го задържате) и преместете курсора на дясно...

 Натиснете отново левият  бутон за да поставите обекта.  Върху стената се вижда размера на
глухият шкаф и останалото свободно пространство от стената...
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 От Контролния панел, изберете категория Долни за да продължите с поставянето на обекти...

 Изберете категория Врата, след това В. 72 – Д. 56 и след това елемента с Широчина 1200
(код 120)

 Натиснете Избор
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 Кликнете с левият бутон върху междинната стена, вдясно от глухия.

 Преместете мишката наляво докато обекта се “залепи” до глухия.  Там кликнете с левият бутон
още веднъж за да поставите обекта.

От категория Долни,  изберете Шкафове за мивки.  Изберете първата категория и елемента с
размер 1000
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 Поставете го с ляв бутон на стена 1

  За да го поставите точно до глухия, ще трябва да смените точката, от която „хващате“ обекта.
 От лентата с инструменти  “Превключватели” изберете “Хоризонтална точка на влачене”  

                                     

 Натиснете стрелката вдясно и изберете от наличните опции “Напред Вдясно”

                                     
Курсорът се е преместил в Предния десен ъгъл на обекта

Забележка:  Използвайки “колелото” на мишката (scroll),  можете да  zoom in на етажния план.
Също така, като задържите левия бутон на мишката, може да преместите плана на пода на екрана,
за да се съсредоточите върху мястото, където се позиционирате.
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 Стигнете до мястото където е краят на глухия и когато го “докосне” просто натиснете левият

бутон за да го поставите.

Забележка: Нулирайте „Хоризонтална точка на сцепление“ на „Отзад наляво“
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 Продължете проектирането с друг шкаф от Долни - Врата и размер 1000. 

                                 
           

 Поставете го отляво на мивката както ви показахме...
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 Сега  изберете  Шкафове  ,  след  това  категория  Високи  и  категория  “Фурни  +

Микровълнови”

                                 
 От първата категория: В.204 – Д.56, изберете шкафа с код 60Л 

                                 

 Натиснете Избор...
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 Поставете го на междинната стена, вдясно от обектите които поставихте...

 

 Кликнете с левият бутон за да го поставите
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Накрая, ще поставите и един Хладилник

 Отворете  последователно  категориите:  Шкафове >  Високи  >  Хладилници. Отворете
категория В.204 – Д.56 и изберете код 60Д

                                                
 Поставете Хладилника вдясно от Фурната...
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Поставяне на аксесоари

Ще поставите котлони върху долният шкаф отляво на фурната.

 Кликнете с десният бутон върху шкафа и изберете Аксесоари...
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Отваря се прозореца Аксесоари...

 Кликнете с левият бутон върху “+” пред каталога “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ” и след това по
същият начин отворете категорията “Котлони за шкаф 90 см.”. 

 Отворете категорията “Индукционни котлони”, изберете код 07 и натиснете Въвеждане. В
полето “Импортирано” се показва описанието на аксесоара който сте избрали. Натиснете
ΟΚ за да завършите процеса.

 Запазете промените натискайки “Запиши” ...

Или използвайки клавишната комбинация “CTRL + S” от клавиатурата.
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Етажният ви план сега ще изглежда така..
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Поставяне на окачени шкафове

Сега ще поставите окачени шкафове в проекта си. 

Този процес ще го направите в  3D и по-специално ще работите в  Лице.

Първо ще поставите окачените на междинната стена. 
За да видите лицето на тази стена ще следвате следната процедура...

 Оставете мишката върху стената докато стане “синя”. 

 След като разпознае стената, с едно относително “бързо движение” преместете мишката в
лентата с инструменти “Камера” и кликнете върху иконата “Лице” 

или изберете иконата за лице от лентата за бърз достъп.
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Изображението което ще видите на екрана си, е лицето на тази стена

 От  Обекти,  изберете  Шкафове >  Окачени след  което  отворете  категория  “Врата
отваряща се нагоре”

 Отворете категорията с височина 36 (В.36 – Д.32) и след това изберете размер 120
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 За да го поставите направете един ляв клик върху стената,някъде над шкафа с котлоните...

 Докато шкафа се движи, “залепете го” до фурната и с един ляв клик го стабилизирайте там.

Infowood Technologies®



58 
 Поставете още един еднакъв в ляво от първият...

Забележка: За да поставим лесно останалите окачени на тази стена, ще направим някои промени
по отношение на подравняването и движението на предметите. 

 

За хоризонтално движение...
Ще изберем да “хванем” 
обекта от ъгъла “Отзад 
вдясно”

За вертикално движение...
Ще изберем да „хванем” обекта “ “отгоре”. 
От командата “Вертикална точка на влачене” в групата 
“Превключватели”,избираме подравняването въз основа на 
опцията “Кутия нагоре”

Освен това ще деактивирате командата “Подравняване и преместване на обект-сцепление”
(Кликнете  с  левият  бутон  върху  иконата  за  да  я  изключите –  да  изглежда  като
изображението)
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Сега ще поставите и няколко отворени рафтове

 От  Окачени изберете категорията Етажерки за бутилки - Рафтове и отворете В.24 (това
с трите деления). Изберете да поставите код 120

                             

 Натиснете  бутона  Избор и  след  това  кликнете  с  левият  бутон  върху  стената,  над
окачените...
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Окаченият се поставя в подравняването по подразбиране...

 Преместете курсора до точката, показана на снимката по-долу. Когато показалецът стане
“кръгче” натиснете веднъж с Десен клик на мишката...

Движението  на  обекта  се  промени  и  докато  се  движеше  хоризонтално,  сега  се  движи
вертикално...

 Преместете курсора до точката показана на снимката по-долу... Когато показалецът стане
“кръгче” натиснете веднъж с Ляв клик на мишката за да поставите обекта... 
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Сега ще смените височината на обекта

 След като сте поставили обекта, поставете мишката върху него. 

 Когато  бъде разпознат,  от  Контролния панел ще промените височината  на “360”  и  ще
натиснете Enter на клавиатурата.
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След като преоразмеряването на обекта приключи, ще го копирате и ще поставите друг точно до
него....

 Разпознайте обекта

 и от Контролния панел натиснете Копиране...

Забележка: за копиране можете да щракнете с Десния бутон върху обекта (след първоначалното
му разпознаване) и след това да изберете Копиране

 Сега оставете мишката върху стената и щракнете с Десен клик > Поставяне

Infowood Technologies®



 63
 Преместете курсора до точката, показана на изображението по-долу. С едно кликване с

левият бутон поставете обекта. 

Ляво:  разстоянието  от  лявата  страна  на
обекта от лявата страна на стената

Дясно:  разстоянието  от  дясната  страна  на
обекта от дясната страна на стената

Долу:  разстоянието  от  долната  страна  на
обекта до пода

Горе:  разстоянието  от  горната  страна  на
обекта до пода

ще сменим точката на привличане, за да 
„хванем“ обекта от „долу“.
От командата “Вертикална точка на 
сцепление”, изберете “Кутия надолу”
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Сега ще поставите още няколко окачени отгоре

 От Контролния панел изберете  Шкафове >  Окачени >  Врата категория  В.48 – Д.32 и
размера 120

 Кликнете с левият бутон над високите шкафове, които сте поставили...

Докато  обекта  се  движи  още,  преместете  курсора  в  Контролния  панел  и  променете
подравняването на окачения.  По-конкретно ще промените разстоянието от  долната страна на
окачения до пода.

 В полето Долу напишете 2140 (колкото е височината на високите шкафове) и натиснете
Enter на клавиатурата
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Подравняването на окачения е променено (той се е“издигнал” до височината която избрахме по-
рано: 2140)

 Сега щракнете с левият бутон върху точката показана на изображението за да се постави…

С процедурата Копиране – Поставяне която видяхме по-горе, ще поставите още два едни и същи
окачени отляво...

Когато приключите с тези поставяния, лицето на стената ще изглежда така...
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Изтриване на обект

Изберете окачения който е над котлона...

и от Контролния панел изберете Изтриване

Забележка: Друг начина да направите Изтриване е: правите Десен клик върху обекта и когато го
разпознае натискате Изтриване. 

 Отворете Шкафове > Окачени > Аспиратори, категория В.36 – Д.32 и изберете 90
Поставете го в създаденото празно пространство.
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Променете Широчината на аспиратора на 1200 и натиснете Enter.
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Поставяне на декори

Сега ще поставите довършителните страни на тази стена

 Изберете ШКАФОВЕ >Високи >  Декори отворете категория В.204-Д.58 и изберете код
01

 Натиснете Избор
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 ...и  го  поставете,  като  кликнете  с  левият  бутон  върху  празната  страна,  отдясно  на

хладилника...

 “Залепете го” за хладилника и натиснете левият бутон, за да го поставите.

По същият начин ще поставите и един окачен декор отгоре

 ΕИзберете  ШКАФОВЕ > Окачени > Декори отворете категория В.48-Д.34 и изберете код
01

 Поставете го на празното място на стената, вдясно от окачения и премествайки го на дясно
го “залепете” до шкафа...
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• Променете подравняването му или като го преместите вертикално, или като дадете височината
(разстояние Отгоре или Надолу) в Контролния панел, както видяхме по-горе.

Лицето на тази стена ще изглежда така...

 Сега  запазете  промените  като  кликнете  върху  иконата  “Запиши”  или  използвайки
клавишната комбинация “CTRL + S” από το πληκτρολόγιο.
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Отворени проекти – Панорама на етажния план

Сега ще поставите окачени на “стена 1” като работите пак в лице.
В началото трябва да отворите  Лице на стена 1. Единият начин за да стане това са следващите
стъпки...

 Натиснете в центъра на “Navigator” за да се отвори Панорама на етажния план...

Бележка: За да затворите Панорамата на етажния план, ще натиснете същият бутон, в центъра 
на“Navigator”

Направете ляв клик върху Стена 1 когато се появи синьото подчертаване...
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Управление на 3D изображение

Бележка:  Можете  да  коригирате  изображението,  което  ще виждате  на  екрана,  като  следвате
стъпките по-долу:

 Задържайки левият бутон на мишката, можете да премествате екрана вдясно-вляво. 
 Задържайки десният бутон на мишката или “шайбата” (scroll), можете да правите zoom-

или zoom-out на изображението 

Направете тези движения за да коригирате външния вид, така че екранът ви да изглежда така...
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 Изберете  Шкафове >  Окачени >  Горни. Отворете категория  В.128 – Д.32 витрина  Inox

(това е иконата с косите линии, както е показано на изображението). Изберете обект
50Д и натиснете Избор

                                 
 Поставете го на стената, кликвайки с левият бутон върху празната стена...
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 Преместете  курсора  към  водача  (marker)  както  личи  на  изображението.  Обекта  се

подравнява (идва в същата линия отдясно) с долният шкаф. 
Кликнете с левият бутон, за да поставите обекта в тази позиция.

 От   Горни  отново,  отворете  категория  В.128  –  Д.34 с  рафтовете.Изберете  обекта  с
широчина 30 и го поставете отляво на витрината.
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 Изберете пак  Шкафове >  Окачени >  Горни. Отворете категория  В.128 – Д.32 витрина
Inox. Изберете обект 50Л, натиснете Избор и го поставете вляво на рафтовете. 

Infowood Technologies®



76
За да завършите монтажа на кухненските шкафове ще инсталирате два рафта

 Изберете Шкафове >Окачени > Дъски -Рафтове >Специално и ще изберете Специален
рафт.

Кликнете с десният бутон и изберете Промяна за да дадете размери на рафта.

Ще зададете Ширина: 750 и Височина: 60. 

Натиснете веднъж  Enter на клавиатурата за да въведете промените и да се активира  ΟΚ
 Натиснете  Поставяне за  да  поставите  рафта                    .
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 Поставете го с ляв клик на стената, над долните шкафове...

Ще се наложи да промените подравняването му (височината от долната му страна до пода).
 Докато  рафта  се  движи  още,  от  Контролния  панел,  в  полето  Долу напишете  1250,

натиснете Enter , “залепете” рафта до витрината и с ляв клик го поставяме.
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 Натиснете  пак  бутона  Избери от  Контролния  панел.Промените  които  направихте  на

предишният  рафт  останаха(освен  ако  не  сте  поставили  друг  обект  преди  това)  и
поставете още един рафт над предишният...

 От Контролния панел, в полето Долу напишете 1750 и натиснете Enter 
Преместете курсора на долни рафт, в точката която личи на изображението (Не забравяйте че в
“Хоризонтална точка на сцепление” имаме избран ъгъла ”заден десен”. Затова “показваме”
дясната страна на долният рафт, която и използваме като водач...). 
С ляв клик поставяме и вторият рафт...
Запазете промените.
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Свободно поставяне на елементи в етажният план

Сега ще поставите още няколко елемента със свободният метод на поставяне.
Това ще го направите в план (2D)

 Натиснете иконата 2D от лентата с икони
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Бележка: сменете “хоризонтална точка на преместване”на “Задна лява”

                     

Отворете каталога Шкафове > Долни > Стенни ламперии и изберете код 01

Отваря се прозореца “Промяна на обекта”. Задайте Ширина: 2150 и Височина: 2250

 Натиснете Enter на клавиатурата, за да въведете промените и да активирате бутона ΟΚ. 
 Натиснете  ΟΚ... 
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 ... и след това с един ляв клик вътре в етажният план “далече” от стените, някъде в бялото

поле...

Infowood Technologies®



82 
 Докато обекта се движи, Натиснете в Контролния панел иконата със стрелката показваща 

на дясно за да промените посоката му...

Бележка: За да промените посоката на дадени обекти които ще премествате свободно вътре в 
плана, можете да използвате и стрелките на клавиатурата.

Посоката на обекта е сменена и сега изглежда така...
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Сега ще се фокусирате върху стена 1, близко да мястото където сте поставили окачените.

Бележка: Един лесен начин да се фокусирате върху една част от етажният план е следният:
 От Панорама на плана, изберете ъгъла  Долен ляв

                                     
Използвайте “шайбата” (scroll) на мишката, за да се фокусирате върху долният ляв ъгъл на 
етажният план.

 Преместете курсора до показаната на изображението точка и натиснете левият бутон
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Бележка: Използвайте пак “шайбата” (scroll) на мишката за да “zoom-out” и да виждате целият 
етажен план.

 Отворете каталога КУХНЯ-ГАРДЕРОБ > МАСИ-СТОЛОВЕ > Модерни маси и изберете 
код 02

                        
 Натиснете Избор и щракнете с левият бутон в точката която се вижда на по-долното 

изображение...
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 Докато масата се движи, натиснете на клавиатурата или в Контролния панел иконата със 

стрелката която показва на дясно за да промените посоката и...
 С ляв клик поставете масата на етажния план както е показано по-долу

 Отворете каталога КУХНЯ-ГАРДЕРОБ > МАСИ-СТОЛОВЕ > Модерни столове и изберете 
код28

 Докато стола се движи,сменете посоката му от клавиатурата или от Контролния панел...
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 Поставете стола на пода, до масата, както е показано по-долу...

 Поставете още 3 еднакви столове от ляво и дясно на масата. 

Когато завършите поставянето им, етажният план ще изглежда така...
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Поставяне на окачени колони

От каталога СТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ще изберете една окачена колона

 Отворете ОБЩИ ОБЕКТИ > СТРУКТУРНИ ОБЕКТИ > КОЛОНИ и изберете Окачени

 Поставете я някъде в плана на пода (далече от стени и други обекти) κи променете 
размера и. 

 Оставете курсора върху колоната за да я разпознае и от Контролния панел задайте 
следните размери: Ширина: 1800, Дълбочина: 8000, Височина: 450, Горе: 3200

                          

 Натиснете Enter или OK за да завършите промяната на размерите

 С един ляв клик “хванете” колоната за да я преместите. Променете посоката и я поставете 
в долният десен ъгъл на пода. 
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Бележка: За да можете да “виждате” обектите които ще поставяте под колоната, ще направите 
следните стъпки...

 Натиснете  Десен клик в някоя точка от колоната и изберете Детайли

 В прозореца който се отваря “маркирайте”  Рамка, натиснете ΟΚ и затворете прозореца
с червеният x”
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Поставяне на декоративни греди

Сега ще поставите няколко декоративни греди под колоната.

 Отворете каталозите: КУХНЯ-ГАРДЕРОБ > ШКАФОВЕ >Окачени > Табли – Рафтове > 
Табли и изберете код  01

 Натискайки бутона Избор  ще се отвори прозорец Промяна на обекта където ще 
зададете размерите на таблата

 Натиснете Enter за да регистрирате промените и след това ΟΚ за да поставите таблата.
 Докато още се движи, променете разстоянието от Горе на  2750 и натиснете Enter

                       
 Поставете таблата в горния ляв ъгъл на колоната, както е показано на изображението по-

долу...
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 Същата табла ще я  Копирате и  Поставите и ще поставите още няколко докато покриете  

Широчината на колоната

Ще ви трябват около 12 таблиς (в зависимост колко “свободно” ще ги поставите)...

Етажният план ще изглежда така...
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Показване на таван

Сега ще покажете тавана на чертежа си.

 Оставете курсора върху една  от външните стени докато я разпознае (да стане синя)

В Контролния панел, в групата Опции, маркирайте опцията “Показване на таван“ и натиснете 
Enter или ΟΚ
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Обобщение

Сега можете:

 Да разпознавате обекти.
 Да поставяте обекти за кухнята (долни, високи и окачени) върху стените на проекта си.
 Да поставяте довършващи декори.
 Да поставяте обекти свободно върху плана на пода.
 Да променяте посоката на някои елементи.
 Да изтривате обекти от проекта си
 Да поставяте аксесоари в някой шкаф.
 Да работите с прозорците в Контролния панел.
 Да видите лицето на някоя стена
 Да изберете друга стена от Панорама на етажния план.
 Да променяте вертикалната или хоризонталната точка на влачене.
 Да променяте подравняването на обектите давайки определена височина.
 Да променяте подравняването на обекти въз основа на друг вече поставен обект.
 Да показвате тавана.
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Перспектива

Как получавате перспектива

 Оставете мишката върху стената която изкате да видите в перспектива, докато я разпознае
(да стане “синя”)

 От групата с икони Камера натиснете бутона  Перспектива
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Трябва да видите изображението по-долу

От  Панорама на етажният план ще “обърнете” камерата за да видите перспективата от друга
гледна точка...

                                          

Бележка: Можете да коригирате перспективата и с помощта на мишката.
 Със задържан ляв бутон можете да завъртите камерата.
 Със задържан десен бутон можете да се фокусирате (увеличавате & намалявате) в дадена 

точка.
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След тези стъпки перспективата ви ще изглежда така...

Infowood Technologies®



96

Запаметяване на камера

Това положение на камерата можете да го запазите, за да можете лесно и бързо да го изберете,
когато отново трябва да покажете тази перспектива.

След като настроите камерата в желаното от вас положение, ще направите следните стъпки.

 Натиснете “стрелкатаι”  до иконата “Запазване на камера”  която ще намерите в групата
инструменти “Камера”

 В прозореца по-долу кликнете върху “Добавяне на нова камера”...

                         
 ...и напишете името напр. “Камера1” и натиснете ΟΚ

          
      

Бележка: запаметяването на камерата не е задължително да се прави за всеки проект.Ще ви 
помогне обаче в управлението на 3D изображението както и в разпечатването на проекта.

Във всеки проект могат да се съхранят до 5 различни позиции на камерата

Можете да отваряте и преглеждате запаметените камери от “стрелката” до иконата  “Запазване на 
камера”.
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Обобщение

Сега можете:

 Да виждате в перспектива някоя стена.
 Да регулирате позицията на камерата от Панорама на етажния план.
 Да запаметите позицията на камерата.
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Промяна на модел, Съвместими обекти, Форматиране на 3D 
изображение

В този раздел ще научите как да променяте моделите (цветовете) на всички обекти, които имате
във вашето проучване.

Подмяна на странична рамка с видима страна (завършек)
Преди да продължим, ще видим друг начин, по който можем да сменим страните на шкафовете,
които са в края на кухнята и са видими...

Внимание! 
Следващата процедура е достъпна САМО за потребителите с пакет CUBES.
За всички останали тази процедура може да се извърши като се постави един декор от каталога
ШКАФОВЕ > Долни > Декори

 Поставете курсора върху долният шкаф (на стена 1) докато го разпознае.
 След като “стане син”, кликнете с десният бутон и изберете “Промяна на променливите”

В прозореца който се отваря...
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 Изберете раздела “Детайли за панела”
 от Panels изберете “Лява странница”
 от Налични панели изберете “Ляв видим декор”
 натиснете бутона “Актуализация”
 натиснете бутон “Приложи” за да завършите промяната и да се затвори прозореца.

 

Замяната на страничната част е завършена и сега перспективата ще изглежда така...
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Замяна на обекти със съвместими обекти
Смяна на Мивка, Батерия и Фурна

 Натиснете горе на бутона Съвместими обекти който се намира в Контролния панел

                                 
              

                    
  По начините, които видяхме по-горе, фокусирайте се върху мивката и фурната и оставете

мишката върху мивката докато я разпознае... 

             
      •  Съвместимите обекти показват мивките, които „пасват“ на вида и размера на шкафа за
мивка, който сте инсталирали.

Infowood Technologies®



102  

  Преместете лентата докрай надолу и изберете последната налична „Мивка 803, 2 корита 
(голямото вляво)“. Като щракнете с левия бутон върху кода, мивката се променя директно.
 

 По същия начин сменете кухненския кран и изберете „Кухненски кран, дизайн 9“
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 Накрая ще смените и фурната. 

Изберете от категория “Neff” код “Фурна OV 01009, Inox”

                  

Със същата процедура можете лесно и бързо да замените уредите и обектите от каталога Кухня. 
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Смяна на модел

Ще промените модела на обектите в проекта си.

 Натиснете горе на бутона Материали който се намира в Контролния панел

                                 
Можете да направите търсене на модела въз основа например на неговия код или цвят. Можете
също така да направите разширено търсене и да комбинирате повече опции за търсене.

Бележка! 
Името на модела може да съдържа букви (главни или малки),  цифри,  интервали или символ.
Поради тази причина, ако искате да търсите с кода, е по-безопасно да пишете само номерата,
съдържащи се в него.  Може да ви покаже повече резултати,  но определено ще покаже това,
което търсите (при условие, че разбира се е регистрирано в програмата)
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Промяна на модела в каталога ВРАТИ

Промяна въз основа на кода
 От първото Drop Down меню, изберете каталога ВРАТИ
 Всички налични врати за вашата кухня ще се появят точно отдолу. 
 В полето "търсене" ще въведете кода на модела, който търсите.

        
Например:
Искате да изберете модела “M U216 ST9 CAME BEIGE” на фирмата EGGER.
В  полето  “търсене”  ще  напишете  “номерата”  от  кода,  тоест  “216”  и  ще  натиснете  Enter на
клавиатурата.
Появяват се някои модели, които съдържат в кода си номерата “216”.Ще изберете първият който
излиза(пълното име на модела се показва в долната част на екрана). 

Моделът е приложен към вашата кухня, която сега ще изглежда така... 
 

Това е изображението на вашата кухня след прилагане 
на модела “M U216 ST9 CAME BEIGE”

Бележка: Името на избраният модел се появява в долната част на екрана... 

Сега ще смените вратите само на високите шкафове така че да се получат два цвята.
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Избор на втори основен модел – Начин 1

Един от начините за избор на втори модел е този, който ще опишем по-долу...

 Изберете раздела Обекти 
 Оставете курсора върху един от високите шкафове, напр. хладилника.
 След като стане разпознаването на обекта, отворете списъка показващ текущият модел и

изберете Друго...

                         
Ще се отвори следващият прозорец...

 От  “Налични  модели”  изберете  фирма  “BESSIOS WOOD”  в  категория
“МЕЛАМИНИ_VARIO” и след това “SYNCHRO”

 Ще изберете “1581”
 Ще натиснете стрелката сочеща вдясно...
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След този избор моделът ще се появи в прозореца “Основни модели”

                       
 Натиснете ΟΚ за да запазите промяната и да се затвори прозореца.

 Изберете Хладилника отново и от списъка с моделите изберете модел “1581” ...

                   
Сега изберете Фурната и пак от списъка с модели изберете модел “1581” ...

                    

Infowood Technologies®



108 
След тези избори вашата кухня ще изглежда така...
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Смяна на модела в каталога ВИДИМИ ДЕКОРИ

Както по-горе,  ще изберете втори основен модел и в каталога  “ВИДИМИ ДЕКОРИ” 

 ΓЗавъртете камерата така, че да виждате кухнята от долният десен ъгъл на етажният план.
В Панорамата на етажа камерата ще изглежда по подобен начин..

Запазете това местоположение на камерата с 
име “Камера2”

 Оставете курсора на високата странница и след като я разпознае от списъка с модели в 
Контролния панел натиснете Друго...

 От  “Налични модели”  изберете фирма  “BESSIOS WOOD”  категория 
“ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ_VARIO” и след това “SYNCHRO”

 Изберете  “1581”  и натиснете стрелката вдясно за да премине в“Основни модели”...

 Натиснете ΟΚ за да го въведете
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 Изберете отново Високата странница и от списъка с модели в раздела Обекти изберете 
модел “1581” ...

Кухнята ви ще изглежда така...
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Избор на втори основен модел – Начин 2

Друг начин за избор на друг основен модел е с процеса на групиране, който ще опишем по-долу...

 От клавиатурата натиснете клавишната комбинация “CTRL+G” за да започнете процеса на
групиране. Курсорът се появява като “стрелка със символи”...

 Ще направите ляв клик върху всеки един от трите рафта, както е показано по-долу

По този начин сме избрали и трите рафта и ще променим цвета им като група с едно движение.

Ще изберете цвета отново от раздела Материали

За да не се налага да търсите в целия списък на наличните декори, тъй като диапазонът е много
голям, можете да търсите цветовете на декорите с конкретни критерии, например доставчик, цвят,
със или без вода и т.н. Това  ще направи по-бързо търсенето ви.

След като изберете каталога ВИДИМИ ДЕКОРИ, натиснете бутона за  “Подробно търсене”
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Ще се отвори следният прозорец, където можете да изберете критериите си за търсене...

 Ще направите следните избори и ще натиснете Търсене
Доставчик: Praxitelis
Текстура:  No grains (без фигури)
Цвят:  Green
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В прозореца „Материали“ ще се показват само резултати, които отговарят на тези критерии...

  
 Изберете HPL 7124 (пълното име на модела се появява в долната част на екрана ...

 Цветът е нанесен САМО върху избраните рафтове.

 Натиснете Escape (ESC) на клавиатурата за да не са избрани повече обектите.
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Кухнята ви ще изглежда нещо такова...
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Избор на втори основен модел – Начин 3

Третият начин за избор на друг основен модел е с процеса “Drag & Drop”, който ще ви опишем
по-долу...

 Оставете курсора върху гърба за да го разпознае...
 В раздела “Материали” е активиран каталога “ВИДИМИ ГЪРБОВЕ” 
 В полето за търсене напишете “1581” и натиснете Enter.

Търсете “1581”. 

Натиснете  левият  бутон  на  мишката  и
задържайки го ...

... плъзнете  мишката  до  точката,  където  е
гърбът...

Там “освободете” мишката...

Смяната на модела е завършена.

Infowood Technologies®



116  
Смяна на модела на декоративните табли

Сега ще промените цвета и на декоративните табли. Ще дадете същия цвят, който сте избрали за
високата странница и гърба.

 Преместете камерата в такова положение че да виждате всичките табли.В Панорама на
етажа, позицията на камерата ще бъде нещо такова...

Запазете тази позиция на камерата с име 
“Камера3”

 Натиснете “CTRL+G” за да започне процеса на групиране.
 С ляв бутон изберете всички дъски една по една...
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 След като сте ги избрали всичките, от раздела Материали, изберете каталога  “ВИДИМИ

ДЕКОРИ”
 Снимките  показват  наличните  модели  и  по-горе,  на  първите  снимки с  „къщичката“  са

основните модели, т.е. тези, които вече са използвани в изследването. Ще кликнете върху
изображението, както е показано по-долу (това е моделът "1581", който сте използвали
отстрани на хладилника) и всички дъски ще се сменят едновременно.

                             

Натиснете ESCAPE (ESC) на клавиатурата за да не са избрани повече обектите.

Бележка:  когато  изберете да  промените  цвета,  като  щракнете върху  иконата  с  къщата,  това
означава, че ще използвате модел (цвят), който вече сте използвали.Така:

 Няма да натоварвате проекта с много различни цветове. 
 Когато трябва да промените цвета на обектите, които имат този модел, всички те ще се

променят заедно и няма да се налага да ги групирате или променяте един по един.
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 От запаметените камери изберете “Камера 2”

                 

Смяна на модела в каталога  ПЛОТОВЕ

 Намерете каталога ПЛОТОВЕ
 Търсим модела “EWT F041  ST15  WHITE SONORA STONE” така, че в полето за търсене

напишете “041” и натиснете Enter...
Ще се покажат и други модели които съдържат “041” в кода си...

 Щракнете с левия бутон върху изображението, както е показано по-долу... 
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Кухнята сега ще изглежда така...
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Смяна на модела в каталога СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ

Сега  ще  промените  цвета  на  обектите  и  повърхностите  от  каталога  СТРУКТУРНИ  ЕЛЕМЕНТИ
(Дограма, Стени, Подови плочки)

Изберете каталога СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ

 От категория  “Стени” изберете втората икона, бялото (както личи в изображението...)

                                 
 От категорията “Дограми” търсете “7011” и изберете код “Z_RAL 7011” (както личи на 

изображението)
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За категорията “Подови плочки” ще направите търсенето по следният начин...

 Изберете  категория “Подови  плочки”  и  натиснете  бутона “Доставчици –  Категории
модели”

                
 В  прозореца  който  се  отваря,  натиснете  бутона  “--”  за  да  деактивирате  всичките

категории… 

            
 Търсете категорията “MARBLES”, изберете размера 60x60cm и натиснете “Приложи”
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Показват се само изображения с мрамор, с размери  60x60...

Превъртете до дъното на прозореца и изберете “FTL DESIGN 037” (*)...

(*)Кодът се показва в долната част на прозореца на програмата
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Смяна на модела в каталога МАСИ-СТОЛОВЕ

За да завършите процеса на смяна на модела, ще промените цвета на масата и столовете.

                        
 Уверете се че е активирано” Разпознаване на текстурата” (бутонът да е натиснат)

 Оставете курсорът върху един от столовете. Когато го разпознае, в раздела Материали е
активиран каталога“МАСИ-СТОЛОВЕ” и категорията текстури “Пластмаса”

                        
От наличните цветове ще направите ляв клик върху кода “14_gray”
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Накрая ще смените и цветът на масата. 

Бележка: В каталога “МАСИ-СТОЛОВЕ” няма налични модели. 
Ще сменим цветът на масата, от прозореца “Мениджър на модели”,  използвайки цветовете от
други каталози в програмата .

 Изберете  командата  “Мениджър  на  модели”  която  ще  намерите  в  командната  група
“Мениджъри” в група “Дизайн”

                               
Когато  се  отвори  прозорецът Мениджър  на  модели,  оставете  мишката  на  гърба,  за  да  го
разпознаете и по-точно вижте цвета на изображението, който сте използвали...
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 Запишете някъде името, или го изберете натискайки с Десен  върху избраното име и след

това натиснете върху “Копиране”

                                              
 Сега  оставете  мишката  върху  масата,  за  да  я  разпознаете  и  след  това  в  полето  под

изображението  въведете  името  на  изображението  или  щракнете  с  десния  бутон>
Поставяне

 Натиснете “Запазване” и след това “Приложи”

Затворете прозореца натискайки “X”
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Кухнята ви сега трябва да изглежда така...

Обобщение

Сега можете:

 Да сменяте страните на корпуса със странични декори (само в Cubes).
 Да заменяте устройствата и елементите от Съвместими елементи.
 Да променяте модела на всички обекти в някой каталог.
 Да изберете втори основен модел по три различни начини.
 Да променяте модела само на един обект.
 Да променяте модела на група обекти.
 Да избирате модел от конкретни доставчици.
 Да промените цвета на даден обект, от цветовете на други каталози.
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Декоративни елементи, Механизми-Аксесоари, Дръжки

Поставяне на Декорации, Механизми и Аксесоари

Автоматично добавяне на декорации
Сега автоматично ще поставите в проекта си декоративни предмети и някои механизми.

 Ще изберете “Камера1” от запаметените...

                              
Ще се отвори перспективата на тази стена...

 От лентата с инструменти изберете “Автоматично добавяне на декорации”
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 Отваря се следния прозорец за автоматично нанасяне на декорации.

В зависимост от вида на обектите които сте поставили в проекта си, ще се показват съответните 
полета активирани и маркирани...

 Ще от маркирате полето “Прозорци” така че да не се показват декорации на прозореца 
(ако го оставите активно, ще постави перде на прозореца)

Infowood Technologies®



  129
 Декоративните елементи и аксесоари автоматично ще се появят във всички избрани 

категории...

 Ако не ви харесват декорациите които се показват, можете да натиснете отново бутона 
“Добавяне на декорации” и да промените някои или всичките декорации.

 Можете също така да промените декорациите от определени обекти. 
Например да промените декорацията само на масата...
С  Десен клик върху масата изберете “Автоматична декорация”
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Прозорецът за автоматични декорации ще се отвори отново и приложението ще бъде активно 
само за масата...
Натиснете Добавяне на декорации...

Таблата върху масата се промени.

Бележка: По същия начин можете да промените декорациите на всички елементи поотделно. 
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Горната процедура поставя декорации и вътре в шкафовете.

 От групата “Ключове” натиснете “Скриване на врати”

                          

Вътрешният вид на проекта изглежда нещо такова...

Натиснете отново горе върху  Скриване на врати за да се покажат отново всичките.
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За да изтриете някой декоративен елемент, изберете го с десен клик и натиснете Изтриване 

Или изберете елемента и с натискането на бутона Изтриване от раздела Обекти...
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Регулиране на перспективата

Движение на камерата

По долу ще видите по какъв начин може да движите камерата, докато сте в Перспектива.

 От групата инструменти “Камера” натиснете “стрелката” до командата “Изберете типа на 
движение на камерата” 

                      
В зависимост от избраната от вас команда, изображението ще бъде следното...

Команда Икона Начин на движение 

Движението  на  камерата  става  с “натиснат”  ляв  бутон  на  мишката  и  мърдайки  кураора
нагоре-надолу-наляво-надясно

Движение на камерата
Камерата се движи надясно-наляво, 
нагоре-надолу.

Въртене на камерата около 
фокусната точка

Фокусът е фиксиран и камерата се върти 
около него.

Завъртане на камерата около 
оста си

Точката на наблюдателя остава 
неподвижна и камерата се върти около 
оста си.

Движението на камерата става от “Панорама на етажния план”, “хващайки” мястото където
се намира наблюдателя (с натиснат ляв) и движейки курсора надолу-нагоре. 

Придвижете се близо до 
равнината на пресичане

Отдалечете се от мястото на 
пресичане
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Бележки: същият избор може да направите с клавишите за бърз достъп, които са посочени до 
всяка опция:

F2: Преместване на камерата
F3: Завъртане на камерата около фокусираната точка
F4: Завъртане на камерата около оста си
Ctrl+F2: Приближаване на близо
Ctrl+F3: Отдалечаване

Zoom-in и  Zoom-out
С натиснат десен бутон на мишката можете да се приближите или да се отдалечите от някоя точка.
Можете да направите същото с превъртане на  “шайбата” (scroll) на мишката.

Infowood Technologies®



135
Поставяне на декоративни елементи ръчно

За да поставите декоративни предмети върху някои елементи, които не са се появили 
автоматично, можете ръчно да ги поставите един по един.
Препоръчително е да активирате инструмента “Сцепление” от групата инструменти “Ключове”

Бележка: Когато командата “Сцепление” е активирана, тогава можем да подравним обект по 
отношение на точка и в същото време да преместим обекта в тази точка.

Внимание! Когато искате да поставите декорация, например на плота, на маса или на рафт и 
т.н., ще се уверите, че „Вертикалната точка на сцепление“ е в опцията „Кутия надолу“

                     
Така дъното на обекта ще бъде поставено върху избраната от вас повърхност(точката която ще 
покажете с курсора)
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Сега ще „завъртите“ камерата, за да видите изображението от малко по-високо и ще се 
фокусирате върху първата стена, където сте поставили рафтовете...
Начинът по който се “движи” камерата искаме да е “Завъртане”
Иконата на командата “Избор на вида на движение на камерата” трябва да е като по-долу...

 От групата команди “Камера” натиснете “стрелката” до командата “Избор на вида на 
движение на камерата” и изберете “     Завъртане на камерата около фокусната точка

 Задръжте левия бутон на мишката и преместете мишката "нагоре"
 След това задръжте десния бутон на мишката и преместете мишката "нагоре"

   Камерата се завърта и сега изображението ви се вижда отгоре...
Опитайте се да видите вашия дизайн, точно както на снимката...

 От каталога  ДЕКОРАЦИИ > Кухня > Бурканчета изберете елемента “Бурканчета 1”и 
натиснете Избор...
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 Поставете го, като щракнете с левия бутон някъде в пространството, далеч от стените, 
някъде в областта на пода...

 След това преместете курсора, близо до първия рафт, (с курсора трябва да "показвате" рафта) ...
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Ще трябва да завъртите елемента...

 От Контролния панел, в полето “Ъгъл на обекта” натиснете дясната стрелка...

                                
Бележка: Можете да промените посоката на обекта, като натиснете съответните стрелки на 
клавиатурата.
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 Покажете  отново рафта и с ляв клик поставете бурканчетата...

По същият начин поставете “Бурканчета 2” на втория рафт ...
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 От каталога ДЕКОРАЦИИ > Общи > Таванна светлина изберете елемента “Таванна 

светлина 30” и натиснете Избор...

                          
 Изберете 2D за да видите чертежа в изглед в план и да разположите осветителното тяло, 

като щракнете с левия бутон на мишката в центъра приблизително, както е показано...
 Променете подравняването му така че да е от Горе на 3200...

Натиснете пак 3D 
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 От Запаметените камери изберете Камера1

                                            

Кухнята ви сега изглежда така...
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Дръжки

За да завършите кухнята, сега ще смените и дръжките.

 Изберете да отворите каталога “Материали”. 
 Изберете каталога “Врати” и модела “U216 ST9 CAME BEIGE”

                           
Натиснете бутона “Предложения за избор на дръжки” който вече е активиран...

                                        

Внимание! Бутона “Предложения за избор на дръжки” е активен САМО когато е избран 
каталога“ВРАТИ”

Бележка:  Когато имате повече от един основен модел за каталога ВРАТИ, можете да имате 
различна дръжка за всеки модел.
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Прозорецът с налични дръжки ще се отвори...
Вие ще изберете дръжка, която да бъде поставена в центъра на всяка врата... 

 С един ляв клик изберете дръжката “Tofino” която се вижда изображението и натиснете ΟΚ

Тази дръжка ще бъде приложена към всички обекти в модела “U216 ST9 CAME BEIGE”и ще се 
показва в центъра на всяка врата.

 Изберете същата дръжка и за модел “1581”

От Запаметени камери изберете да видите “Камера2”
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Кухнята сега ще е така...
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Скриване на дръжки

Можете да скриете всичките дръжки във вашият проект.

 От лентата с инструменти “Ключове”, натиснете “стрелката ι” до командата “Скриване на 
дръжки”

 Избирайки “Скриване на дръжки” автоматично се скриват дръжките от всички врати в 
проекта ви.

                              

Бележка: с командата “Скриване на дръжки” НЕ можете да скриете дръжките само на 
определени шкафове. Скриват се всичките дръжки в проекта.

Скриване на дръжките върху конкретен обект

За да скриете дръжките от определени шкафове, ще направите следната процедура...

Ще скриете дръжките от последният ред на окачените...

 Върху един от горните окачени, натиснете “Десен клик” и изберете“Скриване на 
дръжки”. Ще се скрие дръжката от този шкаф.
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 Скрийте дръжките на всичките окачени на вторият ред...

Кухнята ви сега изглежда така...

Обобщение

Сега можете:

 Да поставяте автоматично Декорации, Механизми и Аксесоари във вашата кухня.
 Да поставяте Декорации ръчно (една по една).
 Да премествате и завъртате камерата, за да настроите вашата перспектива.
 Да сменяте дръжките на вратите, въз основа на модела на вратата.
 Да скривате дръжките от всичките шкафове.
 Да скривате дръжките на конкретни шкафове.
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Светлини

Въвеждане на източници на светлина в плана на пода

 1992  ви позволява да  поставите светлини в  етажния план,  така  че  да имате по-реалистичен
резултат. 

Източниците на светлина (светлини) могат да бъдат: или лампа от декоративните предмети, или
място, което е интегрирано в някои кухненски предмети (дъски, аспиратори), или източници на
светлина (без предмет).
Източниците на светлина, които не са вградени в обект, трябва да се поставят само в плана на
пода (2D), а не в перспективата или лице (3D).

В кухнята която работите ще има: 
 Един автоматичен точков източник (от изследването),
 един Областен източник на светлина от тавана, 
 един Областен източник на светлина който ще поставите вие, 
 един Точков източник на светлина от хладилника и 
 един  Насочен източник на светлина който ще поставите вие.

 Натиснете иконата 2D за да отворите плана на вашата кухня.

 От лентата с инструменти “Обекти” изберете иконата “лампа”
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 Показалецът на мишката се превръща в лампа. Щракнете с левия бутон някъде вдясно от

кухнята,  извън балконската врата,  както е показано на снимката. С ляв бутон  изберете
"Насочен източник на светлина".

В този момент ще се появи "символ" ...
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 Направете още едно ляво щракване някъде в центъра на кухнята,  както е показано на

снимката.
С ляв бутон изберете “Областен източник на светлина”. 
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В този момент ще се появи „квадрат с кръст“ ”...

 За да спрете поставянето на светлинни източници, натиснете отново бутона с лампата или
ESC(ESCAPE) на клавиатурата.

                                          

Бележка: Сега "символите" в плана на пода няма да се виждат, но са поставени (виртуалните) 
източници на светлина.

 От лентата с инструменти “Ключове” отворете “Мениджър на светлини”
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 В прозореца който се отваря изберете “Областен източник на светлина [2]” и променете 

стойностите в полетата, както е показано на изображението по-долу...

 Натиснете ΟΚ за да завършите промените.

Бележка: Управлението на светлинни източници, виртуални и реални (*), може да се извърши 
чрез средата на Фотореалистични изображения или 3D визуализация, както ще видим по-долу.

(*)Виртуалните източници на светлина са тези, които поставяте, напр. насоченият или 
областният източник на светлина, който сте поставили по-горе.
Реални източници на светлина са тези, които са интегрирани в осветителните предмети, 
например в лампата на тавана или в някои други предмети, напр. в хладилника и др.
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Фотореалистична илюстрация на сцената

 От лентата с инструменти “Преглед”,  натиснете бутона “Фотореалистична илюстрация
на сцената”. 

                                             
В прозореца който се отваря, картината която виждате е много ярка. 

За  да  регулирате  интензитета  на  яркостта  и  да  покажете  приятен  реалистичен  резултата,  ще
направите следните стъпки...

Стъпка 1 – Управление на източници на светлина

 Натиснете с ляв клик бутона Управление на източници на светлина . 
 Показва се по-долният прозорец.
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Автоматичен точков източник на светлина

В Описанието е избран „Автоматичен точков източник на светлина“, който винаги присъства
във всеки проект, независимо дали поставяме друг.

Бележка:  След  като  поставите  източник  на  светлина  (или  осветително  тяло,  или  виртуален
източник на светлина),  автоматичното устройство ще се изключи автоматично.  Автоматичният
източник  НЕ  се  изтрива,  така  че  когато  не  искате  да  работи,  махнете  отметката  от  полето
„Светлинен източник работи“ от полето Опции.

 В полето “Опции” не трябва да е маркирано: “Светлинният източник работи”и по този
начин лампата е “изгасена” (все едно “натискате ключа” за тази лампа). 
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Насочен източник на светлина [1] (Основен слой)

 В  полето  “Описание”  отворете  Drop Down меню  и  изберете  “Насочен  източник  на
светлина [1] (Основен слой)”.  (Това е източника на светлина който поставихте по-
рано. )

                           
В “Име на група” показва дали този източник на светлина е в обект или е виртуален (virtual)

Тоз
и източник искаме да  работи и да  създава сенки, така че трябва да са маркирани съответните
полета

Сега  ще  настроите  източника,  така  че  създадената  от  него  сянка  да  избледнява  плавно  и
резултатът да изглежда по-реалистичен.

 В полето Премахване на сянка ще напишете '0.10'

В това поле можете да въведете стойности от 0 до 1 (напр. 0,05 - 0,1 - 0,5 и т.н.).  Колкото по-
близо е тази стойност до „0“, толкова по-интензивен ще бъде ефектът.
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Областен източник на светлина [1] (Основен слой)

 В полето “Описание” отворете Drop Down меню и изберете “Областен източник на 
светлина [1] (Основен слой)”.

                                                           
Това е източникът на светлина от тавана, Както личи и от Името на групата: “Ceiling light 30”

 И този източник трябва да работи и да създава сенки...

 За да намалите интензивността на светлинният източник, ще промените индикаторите в 
“Функция на интензитета с разстояние”, както следва:

Γ: почти на 1/5 на лентата 
Β: използвайте “лявата стрелка” на клавиатурата и натиснете 3-4 пъти 
Α: използвайте “лявата стрелка” на клавиатурата и натиснете 3-4 пъти
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Прозорецът на Мениджър на източници на светлина ще изглежда така...

Областен източник на светлина [2] (Основен слой)

 В  полето  “Описание”  отворете  Drop Down меню  и  изберете  “Областен  светлинен
източник [2] (Основен слой)”. Това е  (виртуалния) областния източник който поставихте
и настроихте по рано...
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Стъпка 2 – Осветление на сцената

С горните настройки сцената може да изглежда малко ярка. За да намалите леко яркостта и за да
покажете по-красив резултат, ще промените интензитета от командата "Осветление на сцената"

Можете да   “маркирате командата”  Предварителен преглед и да премествате  показалеца на
дясно докато постигнете яркостта която ви харесва...

                                                                      

За нашият пример, показалецът да е в положението както личи по-долу... (В полетата R, G, B да е
близо до 20)
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Стъпка 3 – Настройване на специални ефекти

Последната стъпка е да включите всички ефекти (сенки, изглаждане на линии, отражения)
 Натиснете бутона “Настройване на специални ефекти”

Ще се отвори следният прозорец и вие ще промените само това, което е маркирано.  Правилните
настройки са тези, показани на изображението...
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След всички горепосочени настройки вашата кухня трябва да изглежда така...

Обобщение

Сега можете:

 Да  поставяте  виртуални  източници  на  светлина  върху  плана  на  пода  (не  вградени  в
обект).).

 Да отваряте прозореца Фотореалистична илюстрация на сцената
 Да разпознавате източници на светлина.
 Да регулирате всичките източници на светлина.
 Да променяте сценичното осветление.
 Да активирате всичките ефекти.
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Печат – Запазване на изображение

Печат
След като сте включили всички светлини и сте видели фотореалистичния ефект,  можете да
отпечатате или просто да запазите изображението.

 Натиснете командата “Печат”

Отваря се прозореца “Преглед преди печат”
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 Натиснете на иконата “Настройка на страница”

                                        
Тук можете да изберете принтера, който да използвате, размера на хартията и оформлението на
страницата.

 В прозореца който се отваря, изберете Ориентация: Хоризонтална така че страницата да
бъде хоризонтална и да се разпечата по голямо изображение

 Натиснете ΟΚ
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 С  ляв  бутон  изберете  изображението  в  страницата  и  кликнете  върху “Покриване  на

цялата страница”, за да увеличите изображението и автоматично да покриете възможно
най-голяма част от страницата, без да го изкривявате..

 За да отпечатате изображението на принтера по подразбиране натиснете “Печат”
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Запазване на изображение

 за  да  запазите  изображението  като  снимка,  кликнете  върху  иконата “Запазване  на
изображение”

Отваря се прозореца “Запазване на изображение”
 Тук изберете къде искате да бъде запазен файлът, дайте име на изображението и изберете

какъв вид изображение искате да запазите (тип файл)...

Когато  натиснете  “Запиши”  ще  се  отвори  следният  прозорец  за  разделителна  способност  на
изображението. Задръжте настройките по подразбиране и натиснете ΟΚ

                              
Изображението е запазено в папката която сте избрали.

За да затворите “Визуализация за печат” натиснете иконата “Изход”
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Обобщение

Сега можете:

 Да отваряте визуализацията за печат.
 Да променяте оформлението на страницата.
 Да избирате принтер.
 Да изберете размера на хартията.
 Да отпечатвате проектите си.
 Да запазвате вашите чертежи като изображение.
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3D Render

Ако имате добавка 3D Render във вашата програма, можете да направите следните настройки за
кухнята, която сте проектирали...

Бележка:  За да покажете един проект в  3D Render не е нужно да регулирате осветлението в
прозореца Фотореалистична илюстрация на сцена..
Настройките на светлинните източници ще бъдат направени директно от средата на  3D Render.

Настройка на камера

 Преместете  камерата  в  такова  положение,  че  „наблюдателят“  да  е  „вътре“  в  стените.
Позицията на камерата ще бъде нещо подобно...

Запазете камерата като “Камера  4”

Перспективата ви ще е това... 
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Работна среда на 3D Render

 За да отворите 3D Render натиснете иконата от лентата за бърз достъп...

Екранът ви ще изглежда така...

Това е околната среда на 3D Render.
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Настройки на източниците на светлина

Първо ще настроите интензивността на светлинните източници, които сте поставили в 
проучването си.

Мениджър на светлинни източници

 Натиснете иконата “Мениджър на светлинни източници” която се появява долу...

Насочен източник на светлина [1] (Основен слой)
За насочения източник трябва да регулирате  Премахване на сянка и  Интензивност, както личи 
на изображението...

Infowood Technologies®



170  
Областен източник на светлина [1] (Основен слой)
За областта на източника, от тавана ще промените Интензитета, както личи на изображението...

Областен източник на светлина [2] (Основен слой)
И накрая, за областният източник който поставихте в центъра на стаята ще промените 
Интензивността, както е показано на изображението...
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Опции Render

Прозорецът за настройки се появява вляво на екрана.
 Ще промените само полетата, подчертани по-долу...

В полето “Scene” в избора “Use for background” 
можете да изберете “Image” и изберете изображение, 
което да гледате през прозорците и вратите на 
вътрешния двор.

Когато направите този избор, активира се бутона „...“ и
като щракнете там можете изберете изображение от 
вашия файл
Внимание! За да е правилна илюстрацията, символът 
изображения, които ще използвате трябва имат 
висока разделителна способност, например 2000 - 
3000 пиксела Колкото повече пиксели в 
изображението, толкова повече резултатът ще бъде 
хубав...

Бележка!
За примера, можете да не избирате някое 
изображение и да оставите избора “NONE”

Също така, в раздела "Активни източници на 
светлина" ще проверите Реалните и Виртуалните 
източници, за да активирате всички източници на 
светлина, които сте поставили в изследването.

Бележка:  За  всички  параметри  и  настройки  в  3D Render,  подробности  ще  намерите  на
“www  .  infowood  .  gr  /  Υποστήριξη  /  Εγχειρίδια  -  Video  /  Οδηγίες     για   3  D     Render”.
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Натиснете командата “Начало на фотореализма”  за да започне обработката на изображението...
 

                               

Когато процесът започне, ще видите следното изображение на екрана си...

Времето, необходимо за завършване на редактирането, се показва в долната част на екрана,  
скорост на обработка и изминало време.

Бележка:  Скоростта  на  обработка  и  следователно  времето,  необходимо за  завършване  на
изобразяването, зависи главно от графичната карта и компютърния процесор.
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Когато завърши rendering, Можете да запишете изображението, натискайки иконата  “Запазване 
на изображение”...

Кухнята ви сега ще изглежда така...

Обобщение

Сега можете:

 Да настройвате източниците ха светлина от проекта си за render.
 Да избирате background за проектите си.
 Да активирате реални и виртуални източници на светлина.
 Да стартирате процеса rendering.
 Да знаете очакваното време и скорост на обработка.
 Да запазвате проектите си в rendering като изображение.
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Приложение
1. Избор на каталог при отворен проект

Можете да изберете други каталози (обектни библиотеки) в изследване, което вече сте отворили.
 В раздела  Дизайн, от групата Администратори изберете иконата “Диспечер на параметри”

          
В прозореца който се отваря, в раздела “Общи каталози” натиснете бутона Избор на каталог
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Отваря се прозореца “Избор на каталог”

 Изберете които каталози са ви нужни и натиснете ΟΚ

                             
И в прозореца “Диспечер на параметри ” ще натиснете ΟΚ

Сега избраните каталози ще се появяват при избора на обекти...
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2. Смяна на мястото на Контролния панел

За да сменим позицията на Контролния панел, ще трябва да е отворена програмата ни, БЕЗ обаче отворено 
проучване.
Екранът ни ще изглежда така...

Избираме иконата Мениджър на параметри

или от лентата за бърз достъп...

 или от иконата Администратори
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Отваря се прозореца Параметри на програмата и избираме картела Общи...
След това натискаме Смяна на място на Контролен панел 
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ДОПЪЛНЕНИЯ

За повече инструкции,съвети, Tips & Tricks, можете също да посетите нашия уебсайт

www.infowood.gr
в меню Поддръжка и в опцията Наръчници – Video
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