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inhoud: 

Verbeter view 

Selecteer component 

Het plaatsen van de component in de werkruimte 

Move view 

Rotate component 

Uitzoomen 

zoomen 

Installeer component 

Selecteer plaatsing (verplaatsen / draaien) 

onderdelen verwijderen 

Verbergen componenten tijdelijk 

Weergave weer onderdelen 

Oude en exotische componenten 

bouwfasen 

Maak blauwdrukken van een afgewerkt model 

Prijsberekening en Item Overzicht 

Component als camera gericht 

Bevestig assen tandwielen 

 

 

Verbeter bekijken : 
" View" menu >> "draw component randen " 
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Kies component : 

Met de linker muisknop . Hier een blok 30 zwart 

 

 
 

Het plaatsen van de component in de werkruimte : 

Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep in de werkruimte 
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Verplaats Uitzicht: 

[ Alt ] toets ingedrukt en druk in dit voorbeeld , ingedrukt houden van de linker muisknop d 

 

 
 

Component beurt : 

Selecteer round pijl in de juiste menu en de muis de muis omhoog, omlaag , schuif naar links en 

naar rechts tot het gewenste uitzicht is b 
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Uitzoomen: 

Wiel omlaag 

Als u geen muiswiel , die goed gaat met de rechter muisknop en de muis duw omhoog (rond pijl in 

de juiste menu geselec 

 

 
 

Inzoomen : 

Wiel up 

Als u geen muiswiel , die goed gaat met de rechter muisknop en de muis naar beneden glijden (rond 

pijl in de juiste menu geselecteerd ! ) . 
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Installeer component : 

Witte pijl van rechts -menu (indien nog niet ) en kies een andere component . Met de muis dan sleep 

( groove ) , wa 

 

 
 

Kies Plaatsing: 

De component kan worden verplaatst en geroteerd ( elk met 3 assen ) . 

De 2 pijlen bewegen respectievelijk 5mm . 

Een pijl verschuivingen respectievelijk 1 mm . 

Als ik bijvoorbeeld de nieuwe component wil flush te verplaatsen naar de rand van de andere , moet 

ik in dit voorbeeld , 1x blauwe dubbele pijl naar links , en 5x de blauwe pijl enkele druk naar links ( 

te proberen ) . 

Als het gaat in de verkeerde richting , drukt u op de pijl aan de andere kant en probeer een andere 

kleur ( as) of richting. 
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Klaar ! 

 

 
 

Onderdelen verwijderen : 

Witte pijl in de juiste menu ( indien nog niet gedaan ) , selecteert u het onderdeel met de linker 

muisknop en druk op [ Del ] . 

 

Verbergen componenten tijdelijk : 

Gum in de juiste menu ( linker muisknop ) , en met de linker muisknop op de deel ( of meerdere) 

die moet worden verborgen . 
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Weergave componenten weer : 

[ F5 ] toets . 

Kan heel wat tijd ( 30 seconden) voor grote modellen en niet zo snel computers te nemen 

 

 
 

Oude en exotische componenten : 

Pijl naar beneden . 

Onder Auto -Tech zijn als aluminiumprofielen 
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fasen: 

Het is raadzaam om het model in de bouw fasen te verdelen. 

Voor elke nieuwe bouwfase >> Menu " bouw " >> Selecteer " Nieuwbouw " . 

Dan kun je later bouwinstructies maken en kunt zien welke onderdelen u nodig heeft voor de 

nieuwbouw . 

Om de delen van de gewenste constructie ene klikken links op de gewenste constructie geven . ( 

"Switch fasen " of het menu " fasen " >> ) Klik vervolgens op de toets [ F2 ] . Het oude gebouw 

fasen zijn dan grijs. 

 

 
 

Maak blauwdrukken van een afgewerkte model : 

1. Menu " fasen " >> " fases in / out" >> "Geen" 

2. tik als in Fase 1 

3. Klik op OK 

4. [ F2 ] klik 
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Component roteren , verplaatsen en zoomen dat alles wat belangrijk kan mooi te zien in de 

bouwfase . 

Nu kun je het zien als een afbeelding op te slaan . 

Menu "Bestand" >> "Afbeelding opslaan als " >> instellen Namen en locatie onthouden >> 

 

 
 

Vervolgens kan ik de onderdelen van de constructie te laten zien en op te slaan als afbeelding : 

Menu " fasen " >> " componenten bouw -show " >> OK >> Bestand >> Afbeelding opslaan als ... 

Het hele ding je doet voor de andere fasen en kan dan , bijvoorbeeld , samengevat in Word een 

handleiding. 
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Prijsberekening en Item overzicht : 

Als nu een model heeft gedaan , kun je gewoon zien de delen / afdrukken, die nodig zijn voor het 

model . 

Deze kunnen dan bestellen specifiek. 

Menu "Bestand " >> "Print" >> " Bereken prijs " of " Positie-overzicht " 

 

 
 

Component camera de focus : 

U kiest met de linker muisknop van de component waarop de camera moet draaien. 

Vervolgens op de toets [ Ctrl] en vervolgens bovend 
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Assen tandwielen te lossen: 

Het is een versnelling en beschuldigt een stang aan de versnelling 

 

 
 

Nu kunt u de wielnaaf te trekken op de balk ( direct naar versnelling het  
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Deze heeft iets dan alleen verplaatsen . 

Klaar ! 

 

 


