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Rozdział  3 Projektowanie scen 3D  

W tym rozdziale zostaną przedstawione instrukcje odnośnie wszystkich funkcji i 

operacji wykonywanych w trybie 3D. 

Interfejs VR 

 

1.Biblioteka modeli; 

2. Menu; 

3. Pasek narzędzi 1 (funkcje słuŜące do projektowania kuchni). Wszystkie  polecenia 

zostaną szczegółowo opisane w dalszej części podręcznika.  
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4. Pasek narzędzi 2 (render, wycena, rysunek wykonawczy); 

5. Pasek narzędzi 3 (ustawienia widoku) 

6. Obszar projektowania  

 

Wprowadzenie do Menu  

§3.1 Plik 

§3.1.1 Funkcje “ Nowy”, ” Otwórz”  i „ Zapisz”  

      Wybierz “Plik” � “Nowy” aby  utworzyć nowy plik . 

      Wybierz “Plik” � “Otwórz” aby uruchomić juŜ zapisany plik. Format plików KOC i 

STD są rysunkami  2D natomiast plik  MRD jest sceną 3D. 
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Wybierz “Plik” � “Zapisz” aby zapisać plik nad którym aktualnie pracujesz.  

Wybierz “Plik” � “Zapisz jako” aby zapisać bieŜący plik pod inną nazwą. 

§3.1.2 Eksport i import całej zabudowy  

3.1.2.1 “Eksport całej szafki” 

Funkcja: Jeśli zakończyłeś projektowanie części zabudowy moŜesz zastosować to 

polecenie aby eksportować zabudowę jako kompletny obiekt zawierający m.in. cokół, 

górne i dolne listwy.  

Etapy: 

1. Wybierz “Plik”� “Eksport całej szafki” 

2. Zgodnie z wyświetlanym komunikatem kliknij róg pomieszczenia jako punkt 

wstawienia.  

 

3. Pojawi sie okno dialogowe “zapisywanie jako”. Wpisz nazwę dla eksportowanej 

zabudowy i kliknij “Zapisz” aby zakończyć. 
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3.1.2.2 “Import całej szafki” 

Funkcja: Import zapisanej wcześniej zabudowy do aktualnej sceny 3D.  

Etapy: 

1. Wybierz “Plik”� “Import całej szafki” 

2. Pojawi się okno dialogowe “WskaŜ szablon układów”. Kliknij “WskaŜ” aby 

odnaleźć właściwy plik.  

 

 

 

      Zostanie wyświetlony podgląd obrazu. Wybierz zabudowę i kliknij ‘OK’ aby została 

importowana do sceny.  
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3. W wyskakującym oknie dialogowym ‘import’ zostaje wyświetlone połoŜenie 

drzwi, okien i kontur importowanej zabudowy, punkt wstawienia i punkt odniesienia.  

   Klikając komendę “punkt odniesienia” za kaŜdym razem punkt referencyjny 

znajduje sie w innym rogu pomieszczenia. Współrzędne punktu wynoszą (0, 0). 

Następnie moŜesz wpisać bezpośrednio z klawiatury wartości dla wymiaru X i Y aby 

ustalić lokalizację zabudowy. W poniŜej przedstawionym przykładzie wprowadzono 

następujące dane: X=-700, Y=3800. 
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    Inny sposobem ustawienia w określonym miejscu importowanej zabudowy jest  

wykorzystanie przycisku “Punkt wstawienia” i wstawienie obiektu w dowolnym 

obszarze pomieszczenia. Kliknij lewym przyciskiem myszy aby ustawić wybrane 

połoŜenie (Gdy kursor znajduje sie blisko jednego z rogów pomieszczenia zostaje 

przyciągnięty do niego automatycznie).  
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    Po ustaleniu połoŜenia zabudowy kuchennej moŜesz dokonać jej obrotu 

naciskając klawisz “Ctrl”. Za kaŜdym razem zabudowa obraca się o 90 stopni. MoŜna 

takŜe wprowadzić określoną wartość tego parametru w ramce “kąt obrotu” (np. w 

przedstawionym poniŜej oknie dialogowym zabudowa została obrócona o 45 stopni). 
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4. Po dokonaniu ustawień kliknij ‘Ok’  aby importować zabudowę zgodnie z 

wprowadzonymi ustawieniami.  

§3.1.3 Asystent dekoracji  

      Funkcja: UmoŜliwia zmianę stylu i  tekstury frontów a takŜe tekstury blatu. 

Kroki: 

1. Wybierz “Plik” � „Asystent dekoracji”. Po lewej stronie ekranu w miejscu 

biblioteki otworzy się okno pozwalające na zmianę materiału. To polecenie moŜna wywołać 

szybciej wybierając ikonę  z paska narzędzi.  

 

    2. Kliknij dwukrotnie na podgląd tekstury. Kolor frontów zostaje zmieniony 

automatycznie.  
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§3.1.4 Eksport  koloru 

      Funkcja: Pozwala zmieniać tekstury całej zabudowy. Jest to nowa funkcja program KD 

Max. Wczytaj szablon wybrany z menu “Opcje”, a następnie  w oknie dialogowym 

“Ustawienia materiału” dokonaj zmian na scenie. Na przykład oryginalna scena jest 

przedstawiona na rysunku poniŜej. 
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       Ustawienia materiałów tej sceny  są przedstawione w umieszczonym poniŜej oknie 

dialogowym.  

 

 

       Następnie dodamy nowy szablon o nazwie 02. 
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Etapy:            

   1. Wybierz “Plik” �”Eksport koloru”. Pojawi się umieszczone poniŜej okno 

dialogowe.  

                                        

 

2. Wybierz szablon 02 i kliknij przycisk “Ustawienia” . Wyświetli sie okno dialogowe, 

w którym naleŜy zaznaczyć,  dla jakiej części zabudowy ma być zmieniony i 

automatycznie zaktualizowany materiał na scenie. 
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3. Zaznacz wszystko i naciśnij  ‘OK’ aby potwierdzić. Następnie naciśnij ‘Start’ aby 

uruchomić eksport koloru. Rezultatem powyŜszych działań jest zmiana tekstury zabudowy. 

 

Teraz dane w oknie  dialogowym  “Eksport kolorów” zostały zmienione. 
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W oknie dialogowym “Eksport kolorów” znajdują się jeszcze dwa przyciski 

“Poprzedni szablon” i “Następny szablon”. Klikając jeden z nich dokonujesz zmiany 

szablonu tekstury jednego po drugim. Naciśnij “Wyjście” aby zamknąć powyŜsze okno 

dialogowe.  

§3.1.5 Aktualizuj materiał 

       Funkcja: UmoŜliwia ponowne wczytanie tekstur sceny 3D. We wcześniejszej wersji 

programu KDmax, uŜytkownik chcąc otworzyć scenę 3D na innym komputerze koniecznie 

musiał zapisać wszystkie tekstury danej sceny, a następnie skopiować je do tego komputera. 

Teraz dzięki zastosowaniu komendy ‘Aktualizuj materiał “ moŜna zapisać scenę 3D bez 

tekstur.  

Etapy: 

      1. Otwórz scenę 3D . 

      2. Wybierz “Plik” � „Aktualizuj materiał “. Wyświetli się ramka z informacją: 

 . W momencie osiągnięcia 100% proces jest zakończony.  

§3.1.6 Import 3Dmax  

        Funkcja: Import modelu 3D Max do VR. Przed importem modelu z 3D Max’a musisz 

zapisać go w 3DMaxie w formacie MTF. Jest to moŜliwe po zainstalowaniu Plug-in’u 

dostępnego na płycie instalacyjnej. Następnie wybierz “Plik” � „Import 3Dmax“ aby 

zaimportować plik MTF do VR. 

                                         



                                                                                                                      KD Max user manual 
 

14 

 

§3.1.7 Ustawienia skrótu 

     Funkcja: ustawienia skrótów najczęściej uŜywanych  komend. 

     Etapy: 

     1.  Wybierz “Plik” � „Ustawienia skrótu”. Wyświetli się okno dialogowe ‘Customize’. 

                              

 

               a. Group. Pozwala uŜytkownikowi na wybór menu. 

               b. Command. Wyświetla wszystkie polecenia znajdujące się w wybranym menu. 

               c. Current Key. Wyświetla aktualnie ustawiony skrót dla danego  polecenia. 

               d. New Shortcut. W tym miejscu wprowadzany jest  nowy skrót 

               e. Effect & Delete. Kliknij ‘Effect’ aby zastosować skrót, a ‘Delete’ aby usunąć 

skrót.   

          2.  Wybierz zakładkę z ramki “Group” następnie lewym przyciskiem myszy wybierz 

komendę. Ramka “New Shortcut” jest teraz aktywna. 
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3. Teraz wprowadź z klawiatury skrót dla wybranej komendy. Skrótem moŜe być 

pojedynczy klawisz jak  A, 1 lub F4. MoŜna takŜe wprowadzić kombinacje np. 

Ctrl+E lub Alt+E. 

 

       4.  Jeśli skrót jest dostępny, pod ramką ‘New Shortcut’ wyświetli się komunikat 

„Undefined” (Jeśli wpisany skrót juŜ isnieje pojawi się wyraŜenie „Defined”). 

Następnie kliknij ‘Effect’ aby go aktywować. Kliknij ‘Close’ aby zakończyć. 
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     §3.1.8 Ustawienia VR  

         Funkcja: Ustawienie parametrów VR.  

         Etapy: 

      1. Wybierz “Plik” � “Ustawienia VR”, aby otworzyć okno dialogowe “Opcje VR”  
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Rozmiar siatki: Tutaj moŜna ustalić rozmiar siatki.     

Współczynnik siatki:  SłuŜy do kontroli szybkości przeliczania podczas renderingu  

w VR.        

Opóźnienie przerysowania: Pozwala pracować szybciej na starszych komputerach. 

Zapis automatyczny: Aktywacja funkcji automatycznego zapisywania pliku 

Czas zapisu automatycznego: ustawienie czasu po jakim nastepuje automatyczny  

zapisu pliku  

Pytaj o zapis automatyczny: UmoŜliwia wyświetlanie komunikatu z pytaniem 

czy zapisać  automatycznie dany plik, po wprowadzonym przez uŜytkownika 

okresie czasu. 

      §3.1.9 Wyjście 

            Zamknięcie programu KD max. 

 

§3.2 Widok 

W menu “Widok” znajduje się szereg  pomocniczych funkcji  koniecznych do szybkiej 

zmiany widoku danej sceny, kontroli wyświetlania trybu pracy oraz zastosowania kamery. 

§3.2.1 Tryb widoku 

      Model w widoku perspektywicznym moŜe być wyświetlany na trzy sposoby. 

   1. Tekstura 

Pozwala wyświetlić wszystkie tekstury i czyste kolory materiałów. Są to ustawienia  

domyślne programu.  

Etapy:  Wybierz “Widok” � “Tryb widoku” �”Tekstura” 

                              



                                                                                                                      KD Max user manual 
 

18 

   2. Kolor 

Wyświetla wszystkie tekstury jako czyste kolory materiałów. 

Etapy:  Wybierz “Widok” � “Tryb widoku” �”Kolor” 

                              
 

   3. Kontury 

Pozwala wyświetlić wszystkie modele uŜywając trybu siatkowego przyspieszającego 
wykonywanie działań. 

Etapy:  Wybierz “Widok” � “Tryb widoku” �”Kontury” 

                            

 §3.2.2 Widok z góry 

Program automatycznie przełączy na widok z góry.  

Kroki: Wybierz “Widok” �”Widok z gory” 

 §3.2.3 Widok ściany 

Operacje: 

1. Wybierz “Widok” �”Widok ściany”. 

2.   WskaŜ ścianę, na którą chcesz patrzeć. Kamera ustawi sie automatycznie. 
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 §3.2.4  Widok 3D  

Przełączenie do widoku w układzie 3D. 

Operacje: Wybierz “Widok” �”Widok 3D “ 

 §3.2.5 Okno powiększenia 

Pozwala powiększyć wybrany obszar na scenie. Funkcję mozna zastosować w widoku 

z góry, widoku ściany i widoku 3D. 

 §3.2.6 Zwiększ obszar powiększenia 

Pozwala na powiększenie obrazu w widoku z góry, widoku ściany i widoku 3D.  

§3.2.7 Ostatni widok  

Powrót do widoku perspektywicznego.  

§3.2.8 PokaŜ i ukryj UCS 

   1. PokaŜ UCS 

Wybierz “Widok” �”PokaŜ UCS”. Na podłodze zostanie wyświetlona siatka. 

   2. Ukryj UCS 

Wybierz “Widok” �”Ukryj UCS”. Siatka na podłodze zostanie ukryta.  

§3.2.9 Przemieszczenie w scenie 3D  

  1. Przesuń 

    Wybierz “Widok” �”Przesuń” 

Przesunięcie do przodu: naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij 

kursor od ekranu do siebie 

Przesunięcie do tyłu: naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij w 

stronę monitora 

Przesunięcie w lewo: naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij kursor 

w prawą stronę 

Przesunięcie w prawo: naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij 

kursor w lewo 

Uwaga: Jeśli pomieszczenie jest zbyt duŜe lub znajduje się w nim za duŜo obiektów 

mogą wystąpić braki płynności podczas sterowania kamerą. W tym wypadku zalecane 

jest włączenie trybu siatkowego („Kontury”).  

2. Podnieś 
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  Wybierz “Widok” �”Podnieś” 

Do góry (wznoszenie): naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij z 

góry na dół 

Na dół (opuszczanie głowy): naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i 

przeciągnij z dołu do góry  

 

3. Obróć 

   Wybierz “Widok” �”Obróć” 
Obrót zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara: przytrzymaj lewy przycisk 
myszy i przesuń kursor w prawą stronę. 

Obrót przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara: przytrzymaj lewy przycisk 

myszy i przesuń kursor w lewą stronę. 

 

        4. Panorama 

   Wybierz “Widok” �”Panorama” 

          Przytrzymaj lewy przycisk myszy aby przesunąć cały obraz.  

 

5. Powiększ 

     Wybierz “Widok” �”Powiększ” 

Funkcja tej komendy w widoku perspektywicznym polega na zmianie 

ogniskowej kamery. Poruszając kursorem myszki w górę lub w dół oddalasz lub 

przybliŜasz widok. 

§3.2.10 Kamera 

1. Zapisz widok 

      Kiedy poruszasz sie po scenie i uzyskasz idealny widok kamery, moŜesz go zapisać. 

 
 Wybierz “Widok” �”Zapisz widok”. W pojawiającym się oknie dialogowym wpisz nazwę 

wybranego widoku i kliknij ‘OK’.  

     2. Lista widoków 

     W programie nie ma limitu ilości zapisanych kamer.  



                                                                                                    KD Max user manual 

21 

Wybierz “Widok” �”Lista widoków”. PokaŜe się okno dialogowe z listą wszystkich 

zapisanych do tej pory kamer i podgląd kaŜdej z nich. Kliknij dwukrotnie lewym 

przyciskiem myszy na obraz kamery, aby uaktywnić wcześniej zapisaną kamerę. Kliknij 

prawym klawiszem myszy podgląd obrazu. Pojawią sie dwie opcje: funkcja “PokaŜ” jest 

taka sama jak dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy; “Usuń” moŜe usunąć 

wskazaną kamerę. 

 

 

Do ustawienia widoku moŜna takŜe wykorzystać pomocniczy pasek narzędzi.  

 

§3.3 Układ 

§3.3.1 Układ zabudowy 

Ta część zawiera instrukcje odnośnie projektowania układu przestrzennego kuchni oraz 

potrzebne do tego akcesoria.  

Etapy: 



                                                                                                                      KD Max user manual 
 

22 

1. Wybierz “Układ” � “PokaŜ układ okien” (lub naciśnij F2 bezpośrednio z klawiatury 

lub kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę znajdującą się na pasku narzędzi); 

2. Po lewej stronie pojawi się biblioteka produktów. Wybierz szafkę. MoŜesz zmienić 

szerokość (S), głębokość (G), wysokość (W) i pozycję wybranej jednostki. Aby 

umieścić obiekt na obszarze projektowania kliknij przycisk “Wstaw”  lub dwukrotnie 

kliknij wybrany produkt. 

       

 

3. Po wybraniu przycisku ”Wstaw”, przesuń kursor myszki do pomieszczenia 3D. 
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Program posiada funkcję inteligentnego rozmieszczenia. Przysuwa obiekt do 

właściwego połoŜenia. Kiedy kursor pojawi się w postaci strzałki połoŜenie 

obiektu jest właściwe względem ściany, którą wskazuje. Kliknij lewym 

przyciskiem myszy aby umieścić element.  

 
W programie KD Max V4, znajdują sie dwie nowe funkcje ułatwiające 

uŜytkownikowi wybór produktu. 

     A. Znajdź typ  

     Lewym przyciskiem myszy kliknij “Znajdź typ”. Pojawi sie umieszczone poniŜej 

okno dialogowe. 

 

       Najpierw zaznacz styl szafki np. szafka stojąca. Następnie wybierz słowa do 

wyszukania. MoŜna wybrać więcej niŜ jedno słowo określające poszukiwaną szafkę.  
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          Teraz dwukrotnie kliknij na obraz podglądu szafki aby wczytać szukany model. 

Produkt natychmiast pojawi się bibliotece po lewej części ekranu. W tym momencie 

wystarczy tylko nacisnąć przycisk „Wstaw” i szukany model moŜna umieścić na scenie. 

 



                                                                                                    KD Max user manual 

25 

                               

          B. Wybierz typ z folderu 

               Lewym przyciskiem myszy kliknij “Wybierz typ z folderu”. Pojawi się 

umieszczone poniŜej okno dialogowe. 
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      Teraz z lewej strony wyświetlonego okna moŜna wybrać odpowiedni folder, a następnie 

dwukrotnie kliknąć na wybrany model aby wczytać go do biblioteki. 

3.3.1.1  Funkcja inteligentnego umiejscowienia  

Kiedy ustalasz połoŜenie szafki, program automatycznie znajduje odpowiednie miejsce dla 

obiektu ze względu na jego rozmiar oraz umiejscowienie względem drzwi i okien. Gdy szafka 

wyświetla się na kolor zielony poruszając kursorem myszki moŜna zmieniać jej 

umiejscowienie. Kliknięciem lewego przycisku myszy dane połoŜenie zostaje zatwierdzone. 

Gdy szafka jest blisko ściany lub innej jednostki zostaje przyciągnięta do niej automatycznie. 

Informacja o połączeniu powierzchni jest oznaczana jako niebieska ramka.  
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Dopasowanie: Gdy ustalasz połoŜenie szafki, przesunięcie myszką do przodu lub do 

tyłu  umoŜliwia wyrównanie szafki z innymi obiektami znajdującymi sie w pomieszczeniu.  

 

3.3.1.2 Pomocny klucz stosowany podczas umieszczania obiektów  

Spacja: W czasie wstawiania produktu spacja posiada następującą funkcje: umoŜliwia 

rotację modelu i zmianę kierunku umiejscowienia. 

 

3.3.1.3 AranŜacja szafki kuchennej gdy kąt ma inną wartość niŜ 90 stopni. 

NaroŜnik w pomieszczeniu moŜe mieć mniej lub więcej stopni niŜ kąt prosty.  

1. Kąt  ma inną wartość niŜ 90 stopni, ale jest mniejszy niŜ 180 

Jak przedstawiono na rysunku, kiedy wybierzesz komendę “Auto-blat” program moŜe 

odnaleźć róg automatycznie i ustawić blat prawidłowo. Inne komponenty takie jak 

cokół równieŜ zostaną wprowadzone automatycznie. 
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2. Kąt  jest większy niŜ 180 stopni. 

Program posiada trzy rodzaje szafek, które zostały przedstawione na 

rysunkach poniŜej. Aby wstawić szafkę w tym miejscu naleŜy wykonać 

następujące czynności: 

- Kliknij “Wybierz typ z folderu” . 

- W pojawiającym się oknie dialogowym wybierz folder “09: CornerUnit 

(>180)” 

- Wybierz określony model z listy dostępnych produktów i naciśnij “OK”.  

- W oknie biblioteki naciśnij ”Wstaw”. Następnie na obszarze 

projektowania wskaŜ klikając lewym przyciskiem myszy najpierw jedną 

a następnie drugą ścianę pomiędzy którymi ma zostać umieszczona 

szafka. 

- Produkt zostaje wstawiony automatycznie 

             

 

3.3.1.4 Blenda  

Z biblioteki produktów wybierz „Filler Panel” a następnie wyszukaj konkretny 
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model. MoŜna zdefiniować szerokość wybranego panelu aby przestrzenie w kuchni 

były idealnie dopasowane.  

       Podczas ustalania połoŜenia blendy naleŜy wskazać ścianę, na której ma zostać 

umieszczona.        

 
 

     WskaŜ ścianę i potwierdź wybór kliknięciem lewego przycisku myszy. Panel zostanie 

automatycznie przyciągnięty do tej ściany. Potwierdź połoŜenie ponownym kliknięciem 

lewego przycisku myszy. 

                            

 

   3.3.1.5 Wyszukiwanie produktu  
Program posiada funkcję odnajdywania produktu za pomocą kodu i numeru 

modelu oraz rozmiarów. W centralnej części okna dialogowego wyboru produktu, 

znajduje się miejsce gdzie wyświetlane są informacje odnośnie nazwy i numeru 

danego produktu oraz jego wymiary. Te dane wyświetlają się na bieŜąco podczas 

wybierania modeli. UŜytkownik moŜe wybrać polecenie “Szukaj” i wprowadzić dane 

produktu. Jeśli produkt zostaje rozpoznany po kodzie i numerze modelu, program 

odnajdzie obiekt automatycznie. W przeciwnym wypadku program zgłosi “WskaŜ 
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obiekt!”.  

Dokładne zapytanie jest kombinacją danych: kodu i numeru modelu 

            

3.3.1.7 Modyfikacja wymiarów produktu  

Produkty znajdujące się w bibliotece posiadają określoną szerokość, głębokość i 

wysokość. Jeśli to konieczne moŜesz zmodyfikować rozmiar wybranej jednostki.  

Etapy: 

      1. W oknie produktów wybierz szafkę kuchenną; 

2. Dane: S (szerokość), G (głębokość) i W (wysokość) tego produktu są 

natychmiast wyświetlane. UŜytkownik moŜe modyfikować te parametry w 

zaleŜności od swoich potrzeb. 
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  3. Wybierz “Wstaw” aby umieścić szafkę kuchenną. Obiekt ten będzie posiadał nowe 

wymiary wprowadzone przez uŜytkownika. 

3.3.1.8 Metody słuŜące do ustalania połoŜenia produktu 

Program posiada 19 sposobów pozwalających na umieszczanie obiektów w 

dowolnym miejscu. KaŜdy z produktów posiada kilka metod słuŜących do ustalenia 

połoŜenia. Wybierz metodę lokalizacji następnie kliknij ‘Wstaw’ aby umieścić produkt 

na właściwym miejscu. PoniŜej przedstawiono szczegółowy opis kaŜdej z metod. 

 

1) Na podłodze:  wstawianie modeli bezpośrednio na podłodze.  
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2) Na cokole:  Produkt zostanie umieszczony na cokole. To połoŜenie jest 

przeznaczone dla szafek stojących lub wiszących.  

                                  
 

3) Poziom szafki wiszącej: poziom produktu jest taki sam jak ustawiony domyślnie 

dla szafki wiszącej.  

                                                
 

4) Na blacie: Produkt zostanie umieszczony na blacie. Ta lokalizacja jest odpowiednie 

dla: akcesoriów gospodarstwa domowego np. filiŜanek, naczyń.   
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5) Na blacie (względem szafki): Na blacie przez wskazanie obiektu na którym ma być 

umieszczony wybrany element. NaleŜy zastosować te funkcję aby określić połoŜenie 

np. sprzętu AGD. Najpierw wybierz model który chcesz umieścić na blacie. Kliknij 

“Wstaw” a następnie klikając lewym przyciskiem myszy wybierz szafkę do 

zainstalowania obiektu. 

                      

 

Pojawi sie okno dialogowe umoŜliwiające uŜytkownikowi precyzyjne ustawienie 

pozycji modelu. śółta linia to połoŜenie szafki, natomiast niebieski kwadrat określa 

umiejscowienie obiektu. Jeśli chcesz ustawić pozycję obiektu najpierw musisz 

odznaczyć jedno z połoŜeń i dopiero wtedy wpisać dane aby przesunąć model w 

określone miejsce.  Kliknij “OK” aby zakończyć. 
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Aplikacja zostaje umieszczona na blacie wybranej szafki. 

 
 

6) W blacie (względem szafki): W  blacie przez wskazanie obiektu, w którym ma być 

umieszczony wybrany element. Ta funkcja jest przydatna np. przy instalowaniu zlewu. 

Umiejscowienie zlewu przebiega tak jak w opisanej wcześniej metodzie  “on worktop 

(by unit)”. Lecz tutaj po ustaleniu pozycji i kliknięciu  “OK”, wyświetli się okno 

dialogowe z zapytaniem: “Zlew podwieszany?” Jeśli wybierzesz “Tak”, zlew 

zostanie umieszczony poniŜej blatu.  



                                                                                                    KD Max user manual 

35 

         

 

Jeśli klikniesz “Nie”, zlew znajdzie się powyŜej blatu jak przedstawiono na rysunku 

poniŜej. 

    

 

7) Pod blatem (względem szafki): Pod blatem przez wskazanie obiektu, w którym ma 

być umieszczony wybrany element. Opcje są takie same jak w opisanych powyŜej 

metodach. Zlew zostaje automatycznie ustawiony pod blatem. 

               

 

8) Nad wskazanym obiektem: Wstaw produkt nad wybranym obiektem. Ta funkcja 

moŜe być zastosowana w przypadku wszystkich modeli w KD Max. Te ustawienia 

wprowadza się podobnie do opisanych juŜ wcześniej metod. 
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9) Pod wskazanym obiektem: Wstaw produkt pod wybranym obiektem. Ta funkcja 

równieŜ moŜe być przydatna dla wszystkich modeli w KD Max szczególnie dla 

wyciągu kuchennego. Ustawienia wprowadza się tak samo jak w opisanych juŜ 

wcześniej metodach.  

                           
 

10) Nad punktem: Wstawianie modeli na określonej wysokości. UŜytkownik moŜe 

dowolnie ustawić poziom. 

11) Nad punktem (względem szafki): Wstaw obiekt na specjalnym poziomie. Poziom 

moŜe być ustawiony dowolnie przez uŜytkownika. 

Najpierw ustaw poziom (wysokość). 
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Następnie wybierz szafkę. Pojawi sie umieszczone poniŜej okno dialogowe, w 

którym naleŜy ustawić dokładną pozycję obiektu.         

 

Naciśnij “OK” aby zakończyć. 

                           

12)  Pod punktem: Umieszcza model pod wybraną wysokością 

 

13)  Wewnątrz urządzenia: Wstaw piekarnik i mikrofalówkę. Najpierw wybierz jeden 

z tych obiektów.  Następnie wybierz panel do którego zostanie wstawiony wybrany 

produkt.  
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Piekarnik lub mikrofalówka zostaną wstawione do panelu. 

                 

14) W dowolnym miejscu na powierzchni: Wstawianie modelu na obiektach lub 

powierzchni. Ta funkcja ma zastosowanie przy akcesoriach i sprzęcie AGD. 

 

15) Autodopasowanie: Ta funkcja jest najlepsza w przypadku wstawiania mikrofalówki 

lub piekarnika do przeznaczonych do tego jednostek. 

Podczas wstawiania obiektu do  szafki najpierw naleŜy zaznaczyć górną część 

panelu.  



                                                                                                    KD Max user manual 

39 

              
 

     Następnie wybierz dolną część tej jednostki.  

         

 

      Piekarnik lub mikrofalówka automatycznie zmienią wymiary dopasowując się 

do jednostki do której są wstawiane. 
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16) Nad (pod) półką:  Ta funkcja pozwala dopasować ustawienie nad lub pod półką. 

Kliknij lewym przyciskiem myszy aby wskazać półkę, panel dolny lub górny. 

Wybór potwierdź prawym przyciskiem myszy. 

            

Pojawi sie umieszczone poniŜej okno dialogowe. Wprowadź ustawienia i 

potwierdź klikając “OK”. 
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Wybrane dopasowanie zostanie ustawione na półce. 

                              

17) Półka:  Ta funkcja umoŜliwia dopasowanie nowej półki w szafce. 

Jeśli szafka jest juz wstawiona zmień jej tryb na shelf board i naciśnij “Wstaw”.  

Następnie wskaŜ lewą stronę szafki (kliknij lewym przyciskiem myszy  a 

następnie potwierdź prawym)  



                                                                                                                      KD Max user manual 
 

42 

                        

 

Pojawi sie okno dialogowe, w którym po wykonaniu odpowiednich ustawień 

naleŜy nacisnąć “OK.”. 

 

 

Następnie półka zostanie ustawiona w szafce.  
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18) Dowolnie na ścianie:  Wstawianie modeli na ścianie. Naciśnij przycisk 

“Wstaw”, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy wybraną ścianę. 

                                         

 

Model wyświetli sie w zielonym kolorze. Wtedy moŜna przemieszczać 

element w róŜnych pozycjach. MoŜna takŜe wprowadzić określoną wartość 

pozwalająca na precyzyjne wyznaczenie odległości obiektu od ściany. 
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19) Dowolnie na podłodze:  Ustaw modele na podłodze. Ta funkcja ma zastosowanie 

przy tworzeniu wyspy.  

Po  wybraniu tego trybu naciśnij “Wstaw”. Program automatycznie przełączy do 

widoku z góry. Następnie wybierz ścianę będącą  punktem odniesienia. 
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            Szafka wyświetli sie na zielono i uŜytkownik  poruszając kursorem myszki moŜe 

ustawić połoŜenie obiektu na scenie. Wybór potwierdza sie kliknięciem lewego 

przycisku myszy. Aby precyzyjnie określić odległość obiektu od szafki naleŜy wpisać 

dane w umieszczonej poniŜej ramce dialogowej. 
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20) Kosz:  Ta funkcja słuŜy do mocowania kosza w szafce 

Najpierw naleŜy otworzyć drzwi szafki, następnie kliknąć “Wstaw” i wskazać 

drzwi. 
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Pojawi sie umieszczone poniŜej okno dialogowe, w którym naleŜy ustawić 

dokładną pozycję obiektu.  

 

 

KaŜdy produkt znajdujący sie w bibliotece ma ustawiony domyślnie jeden z 

trybów. Podczas umieszczania na scenie wybranego modelu moŜna zmienić metodę 

lokalizacji.  

 

 

    §3.3.2 Polecenie “Dekoruj pokój”  

         Funkcja: Automatyczne dodawanie dekoracji wokół zlewu i  kuchenki gazowej. 

         Etapy: 

1. Zainstaluj zlew i kuchenkę na scenie.     
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         2. Wybierz „Układ”� „Dekoruj pokój”. Pojawi się okno dialogowe z podglądem 

kaŜdego schematu. 

               

 
          3. Wybierz jeden z nich i naciśnij ‘OK’. Wybrany schemat dekoracji zostanie 

automatycznie ustawiony na scenie  
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§3.3.3 Rura 

     Funkcja: Zbudowanie układu rur w pomieszczeniu.  

Wybierz „Układ” � „Rura”. WskaŜ ścianę na której ma być zainstalowana rura.                         

Pojawi się okno dialogowe pozwalające na ustawienie szczegółowych parametrów 

lokalizacji rury.  Kliknij ”Zastosuj” i za pomocą kursora myszki wstaw rurę. Po 

zakończeniu jej rysowania naciśnij prawy przycisk myszy  aby potwierdzić wybór. Rura 

zostanie automatycznie wyświetlona na ścianie. 

 

§3.3.4 Maskownica rury  

      Funkcja: Pozwala  zaprojektować zamaskowanie rur występujących w pomieszczeniu. 

Wybierz „Układ” � „Maskownica rury”. WskaŜ rurę, która być zakryta. Wyświetli się 

umieszczone poniŜej okno dialogowe. Ustaw parametry i naciśnij „OK”.  
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§3.3.5 Sprawdź kolizje  

             Funkcja: Wykrywanie interferencji i zakłóceń w projekcie kuchni. 

Etapy: Wybierz „Układ” � “Sprawdź kolizje” 

W pojawiającym się oknie dialogowym  „Sprawdzanie” kliknij  „Wszystkie”. 

 

W ten sposób do sprawdzenia wybrano wszystkie moŜliwe interferencje 

znajdujące się na liście. Naciśnij „Sprawdź” aby rozpocząć test. Po zakończeniu tego 

procesu rezultat zostanie wyświetlony w nowym oknie dialogowym. Dwukrotne 

kliknięcie wybranego punktu z listy wyników pozwala wyświetlić szczegółowe 

informacje.  
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         Naciśnij przycisk „Opcje” aby ustawić poszczególne parametry sprawdzania.  
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   Lewym przyciskiem myszy kliknij na wybrany punkt raportu. Program automatycznie 

włączy interferencyjną zabudowę i wyświetli ją w jasno zielonym kolorze.   
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§3.3.6 Sprawdź wymiary  

       Funkcja: Sprawdza parametry zabudowy. 

Etapy: Wybierz „Układ” � „Sprawdź wymiary”. WskaŜ ścianę, o której chcesz 

uzyskać informacje. Pojawi się okno dialogowe, w którym zostaną wyświetlone 

wymiary wybranej ściany i wszystkich elementów zabudowy tej ściany.  

 

§3.3.7 Ukryj obiekt  

Etapy: Wybierz „Układ” � „Ukryj obiekt”. WskaŜ obiekt , który chcesz ukryć 

kliknięciem lewego przycisku myszy ( aby zaznaczyć więcej obiektów przytrzymaj Shift i 

klikaj na kolejne elementy) i potwierdź prawym. Wybrany obiekt zostanie ukryty.  

§3.3.8 Ukryj powierzchnię  

Etapy: Wybierz „Układ” � „Ukryj powierzchnię”. WskaŜ powierzchnię, którą chcesz 

ukryć kliknięciem lewego przycisku myszy ( aby zaznaczyć więcej obiektów przytrzymaj 

Shift i klikaj na kolejne elementy) i potwierdź prawym. Wybrana powierzchnia zostanie 

ukryta.  

§3.3.9 Ukryj i pokaŜ obiekty  

Etapy: Wybierz „Układ” � „Ukryj i pokaŜ obiekty”. W pojawiającym się oknie 

dialogowym zaznacz rodzaj komponentów, które chcesz ukryć lub wyświetlić. Na końcu 

kliknij “Hide”(ukryj) lub “Unhide” (pokaŜ). 
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§3.3.10 Ukryj obiekty poza instalacjami wody  

 Etapy: Wybierz „Układ” � „Ukryj obiekty poza instalacjami wody”.   

  Program ukryje wszystkie szafki i inne struktury poza otworami wlotowymi wody. 

§3.3.11 PokaŜ wszystko  

Etapy: Wybierz „Układ” � „PokaŜ wszystko”.  Wszystkie ukryte wcześniej 

obiekty i powierzchnie zostaną ponownie wyświetlone.  

 

§3.4 Zakładka “Wbuduj”  

      W tym podrozdziale zostaną wyjaśnione funkcje i operacje jakie naleŜy wykonać w 

programie aby skorzystać z  komend  zakładki „Wbuduj” z menu głównego.  

§3.4.1 Regał 

              Funkcja: Projektowanie aluminiowego regału.  

1. Wybierz „Wbuduj”�  „Regał”   

              2. W oknie dialogowym „Rysuj filar”, moŜesz ustawić rozmiar i rodzaj filaru.  

 UŜytkownik moŜe takŜe skorzystać z opcji „Wybierz z katalogu”. 

Wprowadź odpowiednie wymiary i naciśnij przycisk „WskaŜ”  aby wybrać regał do 

wbudowania. Później kliknij „Następny” aby przejść do kolejnego etapu. Dostępne 

modele regałów znajdują się w katalogu: 18.2 Built-in Aluflex�01. Metal Frame. 
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 §3.4.2 Biblioteka regałów  

   Wybierz „Wbuduj” �   Biblioteka regałów.  UŜytkownik moŜe sprawdzić 

wszystkie zaprojektowane i zapisane regały. MoŜe usunąć z  listy lub zmienić 

nazwę kaŜdego z nich. 
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§3.4.3 Sz. górna 

       Funkcja: Zbudowanie szafki nad drewnianą jednostką (przedstawiona poniŜej).  

       Etapy: 

1. Z menu „Wbuduj” wybierz „Sz. górna”. Aby zaprojektować  szafkę na górze 

drewnianej zabudowy w następnej kolejności naleŜy kliknąć „Rysuj”. 

UŜytkownik moŜe odnaleźć jednostki potrzebne do zbudowania poniŜszej sceny w 

folderze: 18.1 Korpusy �01. korpus �01. Blenda 1. Boczna ściana zamknięcia układu 

znajduje się w: 18.1 Korpusy �01. korpus �08. Panel boczny. 

 

1. Po wybraniu polecenia ”Rysuj” postępuj zgodnie ze wskazówkami czyli najpierw 

kliknij lewą, a następnie prawą stronę panelu.  
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3. Pojawia się okno dialogowe , w którym moŜna wprowadzić ustawienia odnośnie 

wymiarów projektowanego panelu.. Jeśli zostaną zaznaczone „Lewa strona do góry” i 

„Prawa strona do góry” równocześnie panel będzie miał wysokość górnej listwy.  
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4. Kliknij “OK”, aby przejść do ustawień gzymsu. W poniŜszym oknie dialogowym 

uŜytkownik moŜe ustawić rozmiar gzymsu.. Jeśli zostały zaznaczone „Lewa strona 

do góry” i „Prawa strona do góry” nie ma potrzeby ustawiać ramek „Lewa” i 

„Prawa”.  W części „Front” znajdują się dwie moŜliwości wyboru “left snap” i 

“right snap”. Jeśli te opcje zostaną zaznaczone, gzyms będzie automatycznie 

przyciągnięty do bocznego panelu szafki górnej. Kliknij “OK”, aby przejść do 

następnego etapu. 

 

 

    W następnym oknie dialogowym uŜytkownik moŜe ustawić styl szafki a takŜe 

dokonać jej podziału. Jeśli chodzi o wybór stylu wybór jest następujący:  

     Inner hide: ten typ szafki nie posiada drzwi 

     Drzwi obrotowe: W tym wypadku zostają zainstalowane drzwi obrotowe. 
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 Jeśli został wybrany styl “Inner hide”,Program wyświetli okno w którym naleŜy 

wpisać głębokość struktury panelu.. 
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JeŜeli uŜytkownik wybierze “Drzwi obrotowe”, system zapyta o styl instalowanych 

drzwi i grubość dolnego panelu. 
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§3.4.4 Drzwi przesuwne 

              Funkcja: Zaprojektowanie przesuwanych drzwi do szafy.  

Wybierz „Wbuduj” � „Drzwi przesuwne”. UŜytkownik moŜe zbudować i 

modyfikować drzwi.  

Wybierz szablon:  UmoŜliwia zaprojektowanie struktury drzwi 

Rysuj:  Zbuduj na scenie drzwi przesuwne  

Edycja:  Edycja drzwi, które znajdują się juŜ na scenie 

Otwórz: To polecenie otwiera drzwi 

Zamknij:  To polecenie umoŜliwia zamknięcie drzwi  

 

     3.4.4.1 Wybierz szablon  
 Kliknij polecenie „Wybierz szablon”. Pojawi się okno dialogowe „Styl frontów” , 

w którym moŜna wyróŜnić 4 części.  
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          1. Lista styli: Wyświetla wszystkie moŜliwe style drzwi  

Nowy: Zaprojektuj nowy styl drzwi   

Otwórz: MoŜesz wybrać plik .jpg podglądu drzwi . 

Zmień nazwę: Zmień nazwę wybranych drzwi  

Usuń: Usuń wybrane drzwi  

 Kopiuj: Kopiuj wybrane drzwi do biblioteki. 

        

           2. Projekt szablonu: Wyświetla projektowany styl drzwi  

Utwórz szablon:  Obszar projektowania i wykonywania modyfikacji stylu 

drzwi 

                      Powiększ obraz: Wyświetla podgląd obrazu  

 

           3.Opis: UmoŜliwia uŜytkownikowi wprowadzenie opisu dla drzwi 

                     Dodaj: Pozwala wprowadzić nowy opis  
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Edycja: Modyfikacja opisu  

Usuń:  Usunięcie wybranego opisu  

      

 

Przykład zastosowania wyŜej wymienionych funkcji:: 

 (1) Kliknij “Nowy” aby utworzyć nowy szablon.  

 
 

 (2) Wprowadź nazwę drzwi  
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      (3) Lewym przyciskiem myszy kliknij na wybrane drzwi. Następnie kliknij prawym aby 

włączyć menu dostępnych w tym oknie  funkcji: 

            Dziel poziomo: poziomy podział drzwi 

            Dziel pionowo: pionowy podział drzwi  

            Wstaw materiał: Wybór róŜnych materiałów dla róŜnych części drzwi  

            Materiał ten sam: ustawienie jednego wybranego materiału do wszystkich części 

drzwi 

            Kopiuj materiał na inne elementy: kopiowanie materiału z jednej części drzwi na 

inną część 
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    (4) Wybierz funkcję “Dziel poziomo” i w umieszczonym poniŜej oknie 

dialogowym uŜytkownik moŜe w dowolny sposób  podzielić drzwi 

wprowadzając odpowiednie ustawienia. 

    

 
 

     Są dwie moŜliwości wykonania podziału drzwi: 
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          a. Average divide: Tworzy równomierny podział drzwi, zgodnie z zadaną wartością.      

b. User defines: Dzieli drzwi zgodnie z zadanymi parametrami  

               

              UŜytkownik moŜe takŜe wpisać formułę po wybraniu funkcji “Custom”. 

          Kliknij “OK” aby zakończyć.  

            

 

 

      (5) Wybierz funkcję „Dziel pionowo”  i w pojawiającym się oknie dialogowym 

uŜytkownik ma moŜliwość wprowadzenia komend pozwalających na podział drzwi. 

Wszystkie opcje są takie same jak przy poleceniu „Dziel poziomo” . 
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         (6) Wybierz funkcję  „Wstaw materiał” aby ustawić teksturę na drzwiach.  

 



                                                                                                                      KD Max user manual 
 

70 

Program uruchomi bibliotekę materiałów. UŜytkownik moŜe wybrać róŜne 

materiały i zastosować je do projektowanych drzwi.                    

 

 

Po zakończeniu wstawiania materiałów na szablonie drzwi zostaną wyświetlone 

ich nazwy.  
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 (7) Zastosuj funkcję “Otwórz” aby zobaczyć podgląd obrazu drzwi. Plik musi być w 

formacie JPG lub bmp. Pliki znajdują się w folderze: KitSun\kitdat. 
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   3.4.4.2 Rysuj 
Wybierz funkcję “Rysuj” aby zaprojektować przesuwane drzwi na scenie.  

 

 

 

W programie występują dwa rodzaje przesuwanych drzwi.  

Jedne z nich to drzwi do szafy, które są instalowane z przodu drewnianej jednostki.  

1. W poniŜszym oknie ustaw parametry i kliknij “OK”, następnie lewym przyciskiem 

myszy zaznacz panel zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.  

 



                                                                                                                      KD Max user manual 
 

74 
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          Uruchomi się okno dialogowe “Prowadnice”. Urzytkownik ma moŜliwość zmiany ramy 

i prowadnic. MoŜe równieŜ modyfikować rozmiar i styl drzwi. 
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2. NaleŜy kliknąć lewym przyciskiem myszki, aby zaznaczyć Ŝądany obszar, a na 

stępnie prawym aby wyświetlić menu.  

  W menu znajdują się 4 funkcje: 

 

a) Szablon drzwi: Wybierz szablon. 

b) Ten sam szablon na wszystkie. 

c) Kopiuj szablon na inne drzwi.   

d) Transom Joint Style: Wybierz typ łączenia. 
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3. Kliknij “Wybierz szablon” I wskaŜ odpowiedni styl. Następnie kliknij „OK”. 
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     Istnieją dwie metody stworzenia drzwi dzielonych: 
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      a. Dowlona orientacja: Ustal kąt pomiędzy poziomą linią i pierwszymi drzwiami. 

Następnie wskaŜ punkt bazowy dla drzwi w widoku z gory. 
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WskaŜ ścianę bazową. 
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Ustal parametry drzwi przesównych. 
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Kliknij “OK”, aby zakończyć projektowanie. 

                         
 

       b. Wybierz orientację do ściany: Ustal odległość pomiędzy drzwiami I ścianą, kliknij 

“OK”. W widoku z góry kliknij lewym przyciskiem myszki na wybranej ścianie.  
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       Wprowadź odpowiednie ustawienia. 
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Drzwi zostaną automatycznie dopasowane do pomieszczenia 

        

                 



                                                                                                                      KD Max user manual 
 

88 

 

3.4.4.4 Otwórz & Zamknij  
         Wybierz Wbuduj � Drzwi przesuwne � Otwórz lub Zamknij aby otworzyć albo 

zamknąć wstawione drzwi przesuwne.  

         
 

§3.4.5 Ustawienia rysunku 

          Ta funkcja pozwala odpowiednio ustawić obszar roboczy w trakcie korzystania z 

funkcji w zakładce „Wbuduj”.  

                  Wybierz Wbuduj � Drzwi przesuwne � ustawienia rysunku.   
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       Pojedyncze parametry: Pozwala ustawić rozmiar tekstu i wymiar.  

 Rysuj plan: SłuŜy do ustawienia stylu dla planu projektu 

 Standardowy rysunek: Pozwala na ustawienie stylu standardowego rysunku  

  Rysowanie drzwi: UmoŜliwia wprowadzenie ustawień stylu dla drzwi 

przesuwnych.  

 

§3.4. 6 Rysunki wykonawcze 

           

           Wybierz Wbuduj � Rysunki wykonawcze 
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§3.5 Edycja 

 §3.5.1 Zmień rozmiar 

Dowolnie 

MoŜliwość zmiany następujących parametrów: szerokość, głębokość i wysokość, oraz 

 baza dla przebudowy. 

Etapy: 

1. Wybierz „Edycja” �”Zmień rozmiar” �”Dowolnie” (skrót z klawiatury: F9) 

2. WskaŜ obiekt przeznaczony do modyfikacji rozmiaru klikając lewym przyciskiem 

myszy. 

3. Program wyświetli okno dialogowe „Zmień rozmiar”  

 

4. Zmień rozmiar modyfikując wartości znajdujące się w ramce; Wybierz ramkę „baza” 

aby zmienić rozmiar w róŜnych kierunkach.  

5. Po wprowadzeniu zmian kliknij “OK”  
 

Zmień szerokość (wydłuŜ/skróć)  

Zmiana szerokości jednostki przez przycięcie lub wydłuŜenie za pomocą innej 

szafki/ściany aby wypełnić wolną przestrzeń. 
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    Etapy: 

1.   Wybierz „Edycja” �”Zmień rozmiar” �”Zmień szerokość (wydłuŜ/skróć)”  

2.   WskaŜ jednostkę do modyfikacji, a następnie obiekt docelowy. 
 

WydłuŜ blendę  

Zastosuj tą funkcję, aby wypełnić przestrzeń pomiędzy dwoma jednostkami. 

     Etapy: 

1. Wybierz „Edycja” �”Zmień rozmiar” �” WydłuŜ blendę” 

2. WskaŜ blendę, a następnie obiekt lub ścianę, do której chcesz wydłuŜyć tąblendę. 
 

§3.5.2 Zamień  

Zamiana obiektu znajdującego się na scenie na inny obiekt z katalogu.  

Etapy: 

1. Wybierz „Edycja” �”Zamień” (skrót z klawiatury: F9) 

2. Zaznacz szafkę lub inny element który chcesz zamienić. Polecenie to jest 

wyświetlane w ramce obok kursora myszki. 

                       

 

3. Pojawi się okno dialogowe biblioteki produktów. Wybierz obiekt który na znaleźć 
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się na scenie i kliknij “OK”.  

 

4. Pojawi się okno dialogowe z zapytaniem czy zachować rozmiar poprzedniego 

produktu. Kliknij „Tak” jeśli wymiary nowego obiektu mają być zgodne z 

wartościami parametrów poprzedniej szafki. Kliknij „Nie” aby wyświetlić na scenie 

wymiary nowego produktu. 
                                

 

§3.5.3 Przeciągnij i upuść obiekt  

       Funkcja: Przemieszczenie wybranej jednostki. 
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Etapy: 

Wybierz „Edycja”� Przeciągnij i upuść obiekt (skrót z klawiatury: F3) 

Zastosuj to polecenie jeśli chcesz przesunąć jednostkę w inne miejsce obok innego 

obiektu np. ściany lub innej jednostki. Kursorem myszki zaznacz obiekt który chcesz 

przesunąć. Wybrana jednostka wyświetli się w zielonym odcieniu. Poruszając kursorem 

myszki ustaw obiekt we właściwym połoŜeniu.  

§3.5.4 Edytuj krawędź 

       Funkcja: Komenda „Edytuj krawędź” słuŜy do projektowania wyspy. Etapy realizacji 

tego polecenia zostały przedstawione na poniŜszych rysunkach.  

                     

 

      Etapy: 

      1. Wstaw jedną szafkę do pomieszczenia. 
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     2.  Wstaw kolejną szafkę i ustaw obok pierwszej. 

                             

    

     3.  Wybierz „Edycja” � następnie funkcję „Edytuj krawędź”  
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      4. Ustaw kursor myszki na krawędzi szafki. Wyświetli się na czerwono. WskaŜ 

krawędź obiektu, który ma ulec przemieszczeniu kliknięciem lewego przycisku myszy.  
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5. Następnie przesuń kursor myszki do krawędzi pierwszej szafki i potwierdź jej wybór 

kliknięciem lewego przycisku myszy.  
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     6. Nowa pozycja drugiej szafki wyświetli się w zielonym odcieniu i będzie 

przyłączona tyłem do szafki pierwszej. Zmiany wykonane w projekcie przedstawia 

poniŜszy rysunek. 

 
 

    7.  Potwierdź kliknięciem lewego przycisku myszy. Szafki zostaną wtedy 

automatycznie połączone ze sobą.  

                          

§3.5.5 Przesuń 

a) 3 kierunki:  
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Etapy: 

1. Wybierz „Edycja” �Przesuń �3 kierunki. 

2. Wybierz obiekt do przesunięcia i potwierdź prawym przyciskiem myszy.  

 

3. Wyświetli się okno dialogowe „Przesuń”. Wprowadź odpowiedni klucz aby 

przesunąć obiekt we właściwe miejsce.  

 

  b)Przesuń w kierunku:  

Etapy: 

1. Wybierz „Edycja”  �Przesuń �Przesuń w kierunku  
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2. Zaznacz obiekt , który chcesz przesunąć a następnie inny obiekt jako element 

docelowy przemieszczenia. 

        

 

 

 

3. Obiekt zostanie przysunięty do wybranego elementu docelowego.  
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§3.5.6 Równaj 

Pozwala wyrównywać obiekty względem siebie. 

Etapy: 

1. Wybierz „Edycja”�”Równaj”  

2. WskaŜ obiekt który chcesz przemieścić, a następnie obiekt odniesienia względem 

którego nastąpi wyrównanie. Wybór kaŜdego z obiektów naleŜy potwierdzić 

kliknięciem prawego przycisku myszy. 
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3. Pojawi się okno dialogowe „wyrównanie”, w którym znajduje się do wyboru 9 

moŜliwości w jaki sposób sposobów ma nastąpić wyrównanie do obiektu 

odniesienia. 
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4. Zdefiniuj połoŜenie obu obiektów względem siebie.  
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§3.5.7 Zmień połoŜenie 

       Zastosuj tą komendę aby zamienić miejscami dwa wybrane obiekty. 

   Etapy: 

1. Wybierz „Edycja” � zmień połoŜenie  

  2. Lewym przyciskiem myszy kliknij jeden, a następnie drugi obiekt. Zmiana 

połoŜenia względem siebie nastąpi automatycznie. Przebieg całego procesu przedstawiono 

poniŜej.  
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§3.5.8 Wcięcie  

 Jeśli jakaś struktura np. kolumna znajduje się w pomieszczeniu to dzięki temu 

poleceniu moŜna przyciąć część szafki aby precyzyjnie dopasować obiekt do krawędzi 

ściany. Cały proces został przedstawiony i opisany poniŜej.  

Etapy: 

 1. Wybierz „Edycja” � „Wcięcie”  
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WskaŜ szafkę, której krawędź ma być przycięta aby dopasować ten produkt do 

kolumny.  

 

Następnie wskaŜ kolumnę.   

                   
 

Wybór potwierdź prawym przyciskiem myszy. Pojawi się umieszczone poniŜej 

okno dialogowe, w którym naleŜy pisać odpowiednią wartość. 
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Wpisz odległość między szafką a przeszkodą i kliknij OK. Automatycznie 

wyświetli się okno dialogowe „Definiowanie wcięcia”. Kliknij prawym przyciskiem 

myszy i z pojawiającego się menu wybierz funkcję „Nowy”. 
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W kolejnej ramce dialogowej zaznacz właściwe połoŜenie i wprowadź wymiary 

wycięcia i kliknij OK. 

 

                          

 



                                                                                                                      KD Max user manual 
 

108 

         Kliknij OK. aby zakończyć.  

 

 

Przesuń szafkę w prawo.  

 

§3.5.9 Usuń 

Zastosuj to polecenie jeśli chcesz usunąć obiekt ze sceny.  

Etapy: 

1. Wybierz „Edycja” � „Usuń” (skrót z klawiatury: F5) 

2. Kliknięciem lewego przycisku myszy wskaŜ obiekt, który chcesz usunąć (naciśnij 

„SHIFT” i klikając lewym przyciskiem myszy kolejne obiekty moŜna usunąć  

jednocześnie wszystkie zaznaczone)  
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3. Potwierdź kliknięciem prawego przycisku myszy 

4. W pojawiającym się oknie dialogowym wybierz „Tak” aby zakończyć. 

§3.5.10 Usuń akcesoria 

Zastosuj to polecenie jeśli chcesz usunąć akcesoria i inne elementy jednostek np. klamki. 

Etapy: 

1.Wybierz „Edycja” � „Usuń akcesoria”  

2. Kliknięciem lewego przycisku myszy zaznacz element który chcesz usunąć. 

(Naciśnij Shift i klikając lewym przyciskiem myszy wybierz więcej obiektów do 

usunięcia jednocześnie)  

3. Potwierdź prawym przyciskiem myszy. 

4. W wyskakującym oknie dialogowym kliknij „Tak” aby zakończyć tą komendę. 

§3.5.11 Kopia 

Kopiuj wybraną jednostkę. 

Etapy: 

1. Wybierz „Edycja” � „Kopia”  

2. WskaŜ obiekt do skopiowania. Potwierdź wybór prawym przyciskiem myszy.  

3. Kliknij aby wybrać punkt początkowy  

4. Kliknij ponownie aby zaznaczyć punkt końcowy dla skopiowanego obiektu.  

§3.5.12 Edycja 

1) Tryb pojedynczego wyboru  
Zaznacz ten tryb aby wybrać pojedynczy obiekt. 

2) BoundaryBox Selection Mode 
Zaznacz ten tryb jeśli chcesz wybrać wiele obiektów. 

Kroki: 

1.  Kliknij lewym, aby zaznaczyć obiekt 

2.  Przytrzymaj klawisz “Shift” I wskazuj kolejne obiekty. 

3. Wszystkie obiekty znajdujące się pomiędzy wskazanymi obiektami równieŜ 

będą zaznaczone. 
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3) Orientacja powierzchni 

W celu przyspieszenia procesu renderingu, wszystkie powierzchnie stworzone w 

modelingu zostają konwertowane i scalane, aby zmniejszyć ilość danych. To w 

niektórych sytuacjach  sprawia, Ŝe część modelu  wydaje sie być niekompletna. 

Kiedy wydarzy sie coś takiego, naleŜy uŜyć narzędzia „Orientacja powierzchni”. 

Etapy: 

  Wybierz „Edycja” �Edycja�Orientacja powierzchni; w tym oknie znajdują  się  

trzy opcje: 

 

    1. Odwróć połączone płaszczyzny: Wybierając tą opcję wskaŜ klikając 

lewym przyciskiem myszki miejsce w którym model jest niekompletny. Ta 

funkcja  jest najlepsza w przypadku  drewnianej listwy lub ścianki działowej.  

 

    2. Sprawdź połączone płaszczyzny: Te same operacje jak opisane powyŜej. 

Jeśli pierwsza opcja nie zadziała zastosuj to polecenie. 

 

3. Skanuj w punkcie połoŜenia: Sprawdź scenę 3D automatycznie. Jeśli 

obiekt jest częściowo lub całkowicie zablokowany przez inny obiekt to  nie 

zostanie sprawdzony.  

 

§3.5.13  Dołącz do obiektu  
Dołącz akcesoria do szafki tworząc z nich jedną jednostkę.  

      Etapy: 

1. Wybierz „Edycja” � „Dołącz do obiektu”  

2. Lewym przyciskiem myszy kliknij na obiekt, który chcesz przyłączyć do 

jednostki i potwierdź wybór prawym przyciskiem myszy.  
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3. Lewym przyciskiem myszy zaznacz jednostkę i potwierdź prawym przyciskiem 

myszy.   

      

 

4. W wyskakującym oknie dialogowym wybierz „Tak” aby potwierdzić połączenie.  

 

 

5. Teraz obie jednostki są jednym obiektem.  
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§3.5.14 Dołącz do drzwi  

    Przyłącz wybrane akcesoria do drzwi aby stanowiły jeden obiekt.Opcje SA takie 

same jak w poleceniu „Dołącz do obiektu”. RóŜnica polega tylko na tym , Ŝe zamiast 

szafki wybieramy drzwi.  

§3.5.15 Inf  

1. Rozmiary obiektu  

Wyświetla szerokość, głębokość i wysokość wybranej jednostki.  

 Etapy: 

1. Wybierz „Edycja” � ”Inf” � ”Rozmiary obiektu”  

2. Kliknij wybraną jednostkę  

                           
 

2. PołoŜenie obiektu  

PokaŜ pozycje wybranej jednostki.  

Etapy: 

      1.  Wybierz „Edycja” � ”Inf” � „PołoŜenie obiektu”  
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2.  Zaznacz wybraną jednostkę kliknięciem lewego przycisku myszy. Pojawi się 

okno dialogowe „Inf o pozycji obiektu”. 

3.  Wybierz jedną z moŜliwości uzyskania informacji z poniŜszej ramki.  

                          

 

 

(1) Pozioma wew. odległość do innego obiektu 

Zastosuj tą funkcje jeśli chcesz uzyskać informację o odległości pomiędzy dwoma 

szafkami.  

            Etapy: Zaznacz opcję “Pozioma wew. odległość do innego obiektu”, lewym 

przyciskiem myszy kliknij drugą szafkę. Odległość pomiędzy obiektami wyświetli 

się automatycznie. 
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(2) Pionowa wew. odległość do innego obiektu.  

     Zastosuj to polecenie aby uzyskać wymiar pomiędzy szafką stojącą a wiszącą. 

            Etapy: Zaznacz opcję “Pionowa wew. odległość do innego obiektu”, lewym 

przyciskiem myszy kliknij szafkę. Odległość pomiędzy obiektami wyświetli się 

automatycznie. 
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(3) Wys. połoŜenia spodu.  

     Zastosuj tą funkcję aby wyświetlić odległość szafki wiszącej do podłogi. 

                 Opcje: Kliknij “ Wys. połoŜenia spodu”, odległość wyświetli się automatycznie.  
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(4) Odległość do sufitu.  

      Zastosuj tą funkcję jeśli chcesz uzyskać odległość wybranej jednostki do sufitu. 

 Etapy: Zaznacz opcję “Odległość do sufitu”, wymiar wyświetli się automatycznie.  

                            

(5) Odległość do ściany.  

  Zastosuj tą funkcję  aby uzyskać odległość jednostki do wybranej ściany.  

  Etapy: Zaznacz „ Odległość do ściany”, lewym przyciskiem myszy kliknij ścianę 

za szafką. Wyświetli się odległość szafki do prawej i lewej ściany. 
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(6) Odległość do drzwi/okna.  

  Zastosuj ta funkcje aby uzyskać odległość jednostki do drzwi lub okna.  

Etapy: Zaznacz opcję „Odległość do drzwi/okna”, lewym przyciskiem myszy 

kliknij drzwi lub okno obok szafki. Odległość między obiektami wyświetli się 

automatycznie.                  
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(7) Odległość do kolumny.  

Zastosuj ta funkcje aby uzyskać odległość jednostki do kolumny.  

  Etapy: Zaznacz opcję „Odległość do kolumny”, lewym przyciskiem myszy 

kliknij kolumnę obok szafki. Odległość pomiędzy obiektami wyświetli się 

automatycznie. 

 

 

        (8) Odległość do belki nośnej.   

  Zastosuj tą funkcję aby uzyskać odległość pomiędzy jednostką, a belką nośną.  

Etapy: Zaznacz opcję „Odległość do belki nośnej”, lewym przyciskiem myszy 

kliknij na belkę nośną. Wymiar pomiędzy obiektami wyświetli się automatycznie. 

 

3. Odległość między 2 równoległymi powierzchniami  

Wybierz tą funkcje, a następnie zaznacz dwie równoległe do siebie powierzchnie.    

Odległość pomiędzy nimi wyświetli się automatycznie.  
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4. Odległość między 2 punktami  

Zaznacz dwa punkty. Odległość pomiędzy nimi wyświetli się automatycznie na scenie.  

§3.5.16 Właściwości 

Wyświetla cechy i wymiary wybranej szafki i akcesoriów.  
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Wybierz „Edycja” �”Właściwości”. Pojawi się okno dialogowe właściwości.  

A. Podstawowe 

1. Nazwa: Wyświetla nazwę wybranej jednostki. Ten parametr moŜe być 

modyfikowany.   

2. Model nr: Numer produktu. Wartość ta moŜe być modyfikowana.  

3. Symbol: Kod produktu, moŜe być modyfikowany. 

4. Katalog: Wyświetla ścieŜkę jednostki w bibliotece.  

5. Model Parametryczny: Pokazuje czy model ma zdefiniowana strukturę.  

6.Typ produktu: Wyświetla typ jednostki. 

7. Standard: Wskazuje czy produkt jest modułowy. 

B. Wycena 

1. Do wyceny: Aby zdecydować czy dodać cenę wybranej jednostki do 

wyceny. Lewym przyciskiem myszy naleŜy kliknąć w kolumnie „wartość”. 

Nastepnie uŜytkownik moŜe wybrać „Tak” lub „Nie”. 

2. Inf o produkcie: Wyświetla szczegółowe informacje o produkcie. Kliknij 

lewym przyciskiem myszy w kolumnie wartość. Następnie wybierz 

pojawiający się tam przycisk.  

 

Pojawi się okno dialogowe przedstawione poniŜej. Uzytkownik moŜe 

modyfikować zawarte w nim informacje.  
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 3. Symbol produktu: Lewym przyciskiem myszy kliknij w kolumnie 

„wartość”  i moŜna wpisać symbol dla produktu. 

              4. Dodane akcesoria: Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w kolumnie 

„wartość” uŜytkownik moŜe dodać akcesoria do jednostki. Są to jednak 

tylko informacje i nie są bryłami 3D. 
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C. Rozmiar 

1. Sz, G, W: te skróty oznaczają szerokość, głębokość i wysokość jednostki. 

Lewym przyciskiem myszy kliknij w kolumnie „wartość”. To działanie 

pozwala wprowadzić modyfikacje odnośnie wymiarów jednostki przez 

wpisanie nowych wartości w wyskakującym oknie dialogowym.  

 

2. Rozmiar: Wyświetla wymiary jednostki. W tym miejscu równieŜ moŜna 

dokonywać zmian. 

3. Specyfikacja: Pokazuje rozmiary jednostki.  

D. PołoŜenie 

1. PołoŜenie: Wyświetla połoŜenie jednostki na scenie. Kliknij lewym 

przyciskiem myszy wartość aby uaktywnić funkcję „przesuń”. 

2. Wysokość spodu: kliknięciem lewego przycisku myszy na wartość pozwala 

zmienić poziom jednostki. 

E. Linie: W róŜnych typach szafek wyświetla odpowiednio do nich dobrane 

wartości.  

1. Instaluj cokół: Kiedy sprawdzasz szafkę stojącą, wyświetla się kontrola 

instalowania cokołu. Lewym przyciskiem myszy kliknij wartość aby zezwolić 

lub nie na umieszczenie listwy.  

2.  Zainstalowanie listwy podszafkowej, listwy wieńczącej, panelu górnego i 

górnej blendy: Podczas sprawdzania szafki wiszącej uŜytkownik moŜe 

(Klikając lewym przyciskiem myszy w kolumnie wartości) ustawić te 

parametry dla jednostki tak aby te komponenty zostały zainstalowane lub nie.  
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3.  Instalowanie listwy podszafkowej, listwy wieńczącej, panelu górnego i 

górnej blendy: Podczas sprawdzania wysokiej szafki stojącej  zostają 

wyświetlone wymienione powyŜej parametry i uŜytkownik moŜe ustawić 

jednostkę tak aby te komponenty zostały zainstalowane lub nie. 

F. Blat 

Wyświetla tu informację dla szafek stojących. Kliknij lewym przyciskiem 

myszy wartość aby zadecydować czy blat ma zostać zainstalowany czy nie. 

G. Materiał 

1. Styl frontów: Wyświetla styl wszystkich drzwi jednostki. Kliknij lewym 

przyciskiem myszy tą wartość aby dokonać modyfikacji odnośnie zmiany stylu 

frontów i tekstury. 

2.  Typ świateł: W kolumnie „wartość” uŜytkownik posiada następujące opcje: 

Brak świateł, Światła lewe, Światła prawe, Światła L/P, Wszystkie światła.   

3. Mat. Korpusu: Wyświetla materiał korpusu jednostki. Kliknij tą wartość 

lewym przyciskiem myszy aby dokonać zmian. 

4. Mat. panelu tylnego: Wyświetla materiał tylnego panelu wybranej jednostki. 

Kliknij lewym przyciskiem myszy w kolumnie „wartość”, aby dokonać zmian.  

5. Typ krawędzi korpusu: Ustawienie krawędzi lub jej brak.  

6. Kolor krawędzi korpusu: Jest to tylko informacja, nie wpływa na kolor 

modelu. 

7. Mat. frontowej krawędzi korpusu: Jest to tylko informacja, nie wpływa na 

kolor modelu. 

 

H. Inne 

        1. Uwagi o projektowaniu: Kliknij lewym przyciskiem myszy w kolumnie 

„wartość” i moŜesz wpisywać uwagi i komentarze dla wybranej jednostki.. 

        2. Szafka ścięta: JeŜeli szafka jest ścięta, tutaj pojawi się odpowiednia 

informacja. 

Przyciski w górnej części okna:  
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: Podświetl edytowany obiekt  

: WskaŜ obiekt do edycji  

: Wybierz akcesoria  

: WskaŜ drzwi lub szufladę do edycji  

: Wybierz panel  

: Funkcja kopiowania. UmoŜliwia uŜytkownikowi skopiowanie właściwości 

wybranej jednostki na inną  jednostkę.  

Etapy:  

1.Na wybranym obiekcie kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz  opcję 

właściwości (Naciśnij Shift aby zaznaczyć więcej obiektów). 

2. Naciśnij przycisk kopiowania.  

 3. Następnie kliknij lewym przyciskiem myszy jednostkę, na którą mają być 

skopiowane właściwości wcześniej wybranego obiektu.  

      

§3.6 Drzwi 

§3.6.1 Kolor drzwi  

3.6.1.1 Jeden (wiele) obiektów  

Pozwala zmienić  kolor  jednego lub wielu obiektów.   

 

Etapy: 

1. Wybierz „Drzwi” �Kolor drzwi � Jeden (wiele) obiektów  

2. Zaznacz jednostkę (lub jednostki) dla której ma zostać zmieniony kolor i potwierdź 

prawym przyciskiem myszy.  

3. Pojawi się okno dialogowe „Kolor frontu”, wybierz jeden ze stylów frontów lub 

zastosuj czysty kolor. 
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(1) Zaznacz “Czysty kolor”, następnie kliknij “WskaŜ kolor”, wybierz określoną 

barwę  klikając dwukrotnie odpowiedni wzór.  

                    

 

(2) Jeśli chcesz zmienić styl frontów, nie zaznaczaj opcji „Czysty kolor”. Naciśnij 
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przycisk „Zmień styl frontu” i w wyskakującym oknie dialogowym „WskaŜ styl 

frontów” wybierz jeden z dostępnych modeli przez dwukrotne kliknięcie podglądu 

obrazka. 

 

 

(3) Kliknij “OK” aby zakończyć ustawienia stylu frontów.  

 

3.6.1.2 Zmiana wszystkich powierzchni frontów  

Wybierz „Drzwi” �Kolor drzwi � Wszystkie obiekty. Wykonaj te same działania jak 

w punkcie 3.6.1.1 

 

3.6.1.3 Modyfikacja jednego lub wielu frontów  

   Ta funkcja ma zastosowanie w przypadku modyfikacji koloru i materiału drzwi, szuflad 

oraz atrapy drzwi.  

Wybierz „Drzwi” �Kolor drzwi � Jeden (wiele) frontów. Wykonaj te same działania 

jak w punkcie 3.6.1.1 

 

3.6.1.4 Drzwi szklane  
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Ta funkcja umoŜliwia  zmiane wybranej powierzchni na określony rodzaj szkła. 

Wybierz „Drzwi” �Kolor drzwi �Drzwi szklane, wskaŜ powierzchnię do modyfikacji 

i w wyskakującym oknie dialogowym wybierz teksturę szkła . 

 

§3.6.2 Otwórz 

3.5.2.1 Jeden (wiele) obiektów  

Otwiera drzwi/szuflady wybranych jednostek z zabudowy. 

Etapy: 

1. Wybierz „Drzwi” �Otwórz� Jeden (wiele) obiektów  

2. WskaŜ jednostkę/jednostki, które chcesz otworzyć, a wybór potwierdź prawym 

przyciskiem myszy.  
 

3.6.2.2 Jedne drzwi lub szuflada  

Otwiera jedne drzwi lub szufladę w zaprojektowanej zabudowie. 

Etapy: 

1. Wybierz „Drzwi” �Otwórz� Jedne drzwi lub szuflada  

2. WskaŜ drzwi/szufladę, które chcesz otworzyć.  

3. W pojawiającym się oknie dialogowym wprowadź kąt otwarcia drzwi, a w 

przypadku szuflady wpisz wartość wyciągnięcia. 

   

 

3.6.2.3 Wszystkie obiekty  
 Otwórz wszystkie drzwi/szuflady całej zabudowy.  

  Komenda: Wybierz „Drzwi” �Otwórz� Wszystkie obiekty 
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§3.6.3 Zamknij  

3.6.3.1 Jeden (wiele) obiektów  

Zamknij drzwi/szuflady wybranych jednostek w zabudowie. 

Etapy: 

1. Wybierz „Drzwi” �Zamknij� Jeden (wiele) obiektów  

2. WskaŜ jednostkę/jednostki, które chcesz zamknąć i potwierdź wybór prawym 

przyciskiem myszy.  

 

3.6.3.2 Jedne drzwi lub szuflada  

Zamknij jedne drzwi lub szufladę w wybranej jednostce zabudowy.  

Etapy: 

1. Wybierz „Drzwi” �Zamknij� Jedne drzwi lub szuflada  

2. WskaŜ drzwi/szufladę, które chcesz zamknąć. 

 

3.6.3.3 Wszystkie obiekty  

   Zamknij wszystkie drzwi/szuflady wwszystkich jednostek w zaprojektowanej 

zabudowie. 

Komenda: Wybierz „Drzwi” �Zamknij� Wszystkie obiekty  

§3.6.4 Edytuj uchwyt  

3.6.4.1 Wszystkie obiekty  

Dokonaj zmian we wszystkich drzwiach i szufladach w kaŜdej jednostce zabudowy.  

Etapy: 

 1. Wybierz „Drzwi” �Edytuj uchwyt �Wszystkie obiekty  

 2. W wyskakującym oknie dialogowym ustaw wszystkie parametry. 
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 3. Kliknij “OK” aby zaktualizować wszystkie uchwyty w scenie 3D. 

 

3.6.4.2 Jeden (wiele) obiektów  

Zmień uchwyty pojedynczej jednostki. 

Etapy: 

    1. Wybierz „Drzwi” �Edytuj uchwyt � Jeden (wiele) obiektów  

    2. WskaŜ jednostkę/jednostki, które chcesz zamknąć i potwierdź wybór prawym 

przyciskiem myszy.  

3. W wyskakującym oknie dialogowym ustaw wszystkie parametry.  

    4. Kliknij “OK” aby zaktualizować. 

 

3.6.4.3 Jedne (wiele) drzwi lub szuflada  

Zmienia jeden (wiele) uchwyt w pojedynczej jednostce zabudowy.  

Etapy: 

1.  Wybierz „Drzwi” �Edytuj uchwyt � Jedne (wiele) drzwi lub szuflada  

2.  WskaŜ jednostkę/jednostki, które chcesz zamknąć i potwierdź wybór prawym 

przyciskiem myszy. 

3.   W wyskakującym oknie dialogowym „Uchwyt” ustaw wszystkie parametry  

4.   Kliknij “OK” aby zaktualizować  
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§3.6.5 Rysuj drzwi/szufladę 

   Etapy: 

1. Wybierz „Drzwi” � Rysuj drzwi/szufladę  

2. Zaznacz zgodnie z instrukcją na poniŜszych rysunkach panele referencyjne 

ograniczające obszar frontu.  
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3. W pojawiającym się oknie dialogowym „Rysyj drzwi/szufladę” zakończ 

ustawienia i kliknij “OK” aby przejść do etapu  „Projekt drzwi”. 

       

 



                                                                                                                      KD Max user manual 
 

132 

 

 

Instrukcje odnośnie komend “Projekt drzwi”: 

 Wróć:     Zastosuj tą funkcję jeśli po wykonaniu pewnych działań chcesz powrócić 

do poprzednich ustawień. Program umoŜliwia cofnięcie ostatnio 

wykonanych operacji o 10 kroków wstecz. 

     OdświeŜ:   Aktualizacja. 

     PokaŜ rozm.: Wyświetla szerokość i wysokość kaŜdych drzwi. 

 PokaŜ drzwi z teksturą: Zaznacz wyświetlanie efektu reorganizacji domyślnego 

wzoru drzwi w przeciwnym wypadku będą pokazane w czystym 

kolorze.  

     Przeglądaj tekstury: Wyświetla nazwę pliku tekstury drzwi. WskaŜ drzwi do edycji 

następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na projekcie drzwi. 

Wyświetli się menu opisane poniŜej:  

 

     Funkcja i operacje kaŜdej komendy z menu edycji: 

a. Podziel:  Zastosuj to polecenie aby podzielić front i wprowadzic róŜne wzory na 
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panelu drzwi. Jeśli zostanie zaznaczona opcja „Równy podział” moŜesz wybrać na 

ile równych części będzie podzielony front drzwi. 

 

 

b. Model drzwi: Podczas wybierania stylu drzwi w menu edycji, pojawia się okno 

dialogowe „Model drzwi”. Znajduja się tu dwie opcje: drzwi pełne i ramka. Jeśli 

wybierasz ramkę zaznacz orientację w oknie „Wybierz typ” i ustaw wewnętrzny 

oraz zewnętrzny wymiar ramy.  
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c. Tekstura: Edycja tekstury wybranych drzwi. Jeśli zostanie zaznaczona opcja 

„Tekstura” w menu edycji, pojawia się okno dialogowe „Tekstura”. Zawartość okna 

dialogowego „Tekstura” dla drzwi pełych i ramki jest róŜna. 

Auto Tekstura: Jeśli została zaznaczona opcja “Auto Tekstura” naleŜy odpowiednio 

zdefiniować jednostkę. Jeśli w ramce „Nazwa klasy” zostanie wybrana opcja „door” 

plik tekstury będzie wyświetlany jako “door_400x600.jpg” co oznacza, Ŝe 

rozdzielczość pliku wynosi 400*600. W przypadku szuflady naleŜy zaznaczyć  opcję 

„Drawer”. 
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Typowanie tekstury: UŜytkownik moŜe takŜe wybrać określoną teksturę.The user 

can also designate the texture. Odznacz funkcję “Auto Tekstura”, kliknij 

“>>” pojawi się okno dialogowe w którym moŜna wyszukać plik 

odpowiedniej tekstury. Uwaga: Program wyszuka tylko pliki tekstur 

zgodnych ze stylem drzwi.  

Zmiana stylu frontów bez zmiany materiałów: Gdy ta opcja zostanie zaznaczona, 

tekstura nie będzie ulegała zmianie podczas modyfikacji stylu drzwi. 

Drzwi ze szkłem: UŜytkownik moŜe zaznaczyć opcję “Drzwi ze szkłem”. Istnieje 

moŜliwość wyboru róŜego typu szkła: szkło zwykłe, szkło piaskowe, szkło 

mroŜone i definiuj. W przypadku wskazania opcji „Definiuj” naleŜy ustawić 

parametry: „Odbicie” i „Alpha”. 

          

 

„Ramka” 

Rama drzwi zawiera 9 róŜnych segmentów.; Górny, dolny, lewy I prawy, zarówno 

wewnętrzny jak I zewnętrzny, oraz segment środkowy wewnętrzny. Segmenty 

wewnętrzny I zewnętrzny posiadają taką samą teksturę.  

Rama; kliknij: lewa tekstura, prawa tekstura, górna tekstura i dolna tekstura, znajdź 

plik z odpowiednią teksturą i ustaw wybrany materiał. Jeśli chcesz zmienić materiał 

zaznacz „Zmień jedynie styl frontów”. 

Panel wew.: Panel wewnętrzny moŜe być szkłem lub innym materiałem. Istnieje 

moŜliwość wyboru róŜego typu szkła: szkło zwykłe, szkło piaskowe, szkło mroŜone i 
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definiuj. W przypadku wskazania opcji „Definiuj” naleŜy ustawić parametry: 

„Odbicie” i „Alpha”. Gdy odznaczysz opcję „Szkło” moŜesz wybrać teksturę dla 

panelu wewnętrznego. Jeśli chcesz zmienić materiał zaznacz „Zmień jedynie styl 

frontów”.                     

 

                           

d. Styl drzwi: moŜna zdefiniować czy ma to być np. szuflada lub drzwi  

e. Tryb otwierania: jeŜeli zaznaczone zostały np. drzwi, moŜemy określić czy mają 

być lewostronne, prawostronne, uchylne górą, dołem bądź na prowadnicy 

     

§3.6.6 Rysuj drzwi obrotowe  

Etapy: 

1. Wybierz “Drzwi”� Rysuj drzwi obrotowe  

2. WskaŜ panele, na których chcesz umieścić drzwi/szufladę zgodnie z pojawiającymi 

się komendami na scenie 3D. 
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3. W wyskakującym oknie dialogowym „Drzwi obrotowe” wprowadź ustawienia 

parametrów i kliknij „OK” .  

§3.6.7 Rysuj atrapę drzwi  

Etapy: 

1. Wybierz „Drzwi” � Rysuj atrapę drzwi  

2. WskaŜ panele, na których chcesz umieścić drzwi/szufladę zgodnie z 

pojawiającymi się komendami na scenie 3D. 

3.    W wyskakującym oknie dialogowym „Projekt drzwi” wprowadź odpowiednie 

udtawienia parametrów i kliknij „OK”. Aby uzyskać więcej informacji po wejściu do 

koenego okna odwołaj się do wcześniejszych instrukcji.  
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§3.6.8 Usuń drzwi/szufladę  

Usuń drzwi lub szufladę z zaprojektowanej zabudowy. 

Etapy: 

1. Wybierz „Drzwi” �Usuń drzwi/szufladę  

2. WskaŜ drzwi lub szufladę, które chcesz usunąć i potwierdź prawym 

przyciskiem myszy. W wyskakującym oknie dialogowym kliknij „Tak” aby 

usunąć wybrany obiekt. 

§3.6.9 Właściwości  

Zastosuj to polecenie aby wyświetlić i edytować właściwości drzwi lub szuflady. 

Etapy: 

1. Wybierz „Drzwi” �Właściwości  

2. WskaŜ drzwi lub szufladę, następnie pojawi się lista informacji o tym 

produkcie. 

 



                                                                                                    KD Max user manual 

139 

Podobnie jak dla funkcji właściwości z menu edycja, kliknij lewym przyciskiem w 

kolumnie wartość aby zmodyfikować właściwości wybranej jednostki. 

§3.7 Blat 

§3.7.1 Auto-blat  

3.7.1.1 Auto 
Po ustawieniu szafek kuchennych na podłodze, wybierz „Blat” �Auto-blat �Auto, 

następnie program automatycznie wyszuka wszystkie te obiekty i zainstaluje na nich blat.  

 

3.7.1.2 Nawis boczny blatu  
Pozwala utworzyć blat wystający po obu stronach szafki z określoną długością. 

Wybierz „Blat” �Auto-blat � Nawis boczny blatu .  Pojawi sie okno dialogowe w 

którym naleŜy wpisać długość zwisu. 

   

§3.7.2 WskaŜ obiekty do przykrycia blatem  

Utworzenie blatu dla jednej lub kilku jednostek. Wybierz „Blat” � WskaŜ obiekty do 

przykrycia blatem. Program wyświetli komendę: wskaŜ obiekt. Kliknij lewym 

przyciskiem myszy Ŝądany obiekt i potwierdź prawym.  

Opcja “ Nawis boczny blatu” umoŜliwia kreowanie blatu wystającego po obu stronach 

szafki po wprowadzeniu określonej długości nawisu. 

§3.7.3 Rysuj blat ręcznie  

Oprócz moŜliwości automatycznego wygenerowania blatu program pozwala na 

utworzenie blatu ręcznie.  

Etapy: 
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1. Wybierz „Blat” � Rysuj blat ręcznie  

 

 
Program automatycznie wyświetli okno dialogowe „Rysuj blat”. Widok z góry 

obszaru roboczego znajduje się po lewej stronie. W prawej części okna znajduja się 

komendy.Sciany pomieszczenia wyświetlone są jako białe linie natomiast Ŝółte linie 

przedstawiają układ zabudowy. UŜytkownik moŜe wykonać projekt blatu klikając w 

obszarze roboczym tego okna.  

 

PokaŜ obiekty: 

 

 
PokaŜ sz. stojące: Wyświetla szafki stojące w obszarze roboczym 

PokaŜ sz. wiszące: Wyświetla szafki wiszące znajdujące się w obszarze roboczym  

PokaŜ sz. kominowe: Wyświetla szafki kominowe w obszarze roboczym 
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Przesuń bok szafki: Rysowanie linii odsunięcia aby wydłuŜyc lub skrócić krawędź 

blatu 

Operacje przebiegają w następujący sposób: 

a. Kliknij „Przesuń bok szafki” i kursor stanie się małym białym kwadratem. 

 

b. WskaŜ linię odsunięcia jako linię bazową. 

 

 

c. Program uruchomi okno dialogowe “Offset” i pojawia sie zielona strzałka na 

wybranej linii. Wpisz wartość odsuniecia, gdy uŜyjesz wartości ujemnej przesuniecie 

następuje w odwrotnym kierunku. “Przecina ścianę” słuŜy do regulowania połączenia 

pomiedzy linią odsunięcia a ścianą. 

d. Kliknij “OK” i wygenerowana linia przesunięcia wyświetli się w niebieskim 

kolorze. 

 
          

Ustawienia skoku:                   
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Skok: Kontrola punktu za pomoca funkcji przyciągania. Gdy kursor znajdzie się we 

właściwym połoŜeniu wyświetla się jako zielony punkt.  

    

Tryb orto: Kontrola funkcji orto podczas rysowania linii 

Uwzględnij odstęp wskazując punkt: Po zdefiniowaniu wszystkich punktów program 

wyświetli okno dialogowe „Przesuń”. Wybrany punkt powinien mieć współrzędne (0,0). 

 

 

 

Tryb linii: 

Linia: Rysowanie  za pomocą linii  
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Łuk: Rysowanie łuku  

 

 

W programie są dwa sposoby rysowania łuku:  

a. Wybierz pierwszy punkt, a następnie punkt centralny, aby zdefiniwać promień łuku. 

Narysuj łuk w jednym z kierunków: w prawo lub w lewo.  

 

W prawo: 

 
W lewo:  
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b. Wybierz dwa punkty aby zdefiniować łuk: 

                 

 

             
 

Zdefiniuj współrzędne:  

Zdefiniuj pierwszy punkt (0,0), a następnie wpisz współrzędne drugiego punktu. 
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 Wróć: Anuluj bieŜącą operację  

 Popraw: Powrót do ostatniej operacji. 

 Wyczyść: Usuń wszystkie linie z wyjątkiem linii odsunięcia. 

 Zamknij: Połącz dwa najbliŜsze punkty. 

 

Wysokość &  Grubość: UŜytkownik moŜe ustawić poziom na jakim zostanie 

umieszczony blat a takŜe jego grubość. 

 
Następny krok:  

Anuluj: Anuluj i zamknij aktualną operację. 

 Kliknij “OK”,  aby przejść do kolejnego etapu. 

 

 
 

 Zaokrąglenie/ścięcie blatu 

1. Po wskazaniu linii ograniczających płaszczyznę blatu kliknij „OK”. Pojawi się 

okno dialogowe „Zaokrąglenie/ścięcie blatu”. 
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2. W lewej części okna dialogowego wskaŜ dwa boki blatu. Wybrane linie 

wyswietlą się w czerwonym kolorze. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy 

aby pojawiło się menu.  

                                        

 
3.  WskaŜ dwie ustawione prostopadle do siebie linie i kliknij prawym przyciskiem 

myszy aby zaokrąglić jeden lub wszystkie naroŜniki blatu. Wpisz promień 

zaokrąglenia i naciśnij „OK”. 

                                  

 
4.  WskaŜ dwie linie i kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz „Ścięcie” 
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jednego lub wszystkich naroŜników blatu. Następnie wpisz rozmiar ścięcia.  

                                

 

5.  WskaŜ dwie linie i kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierając ostatnią z 

opcji uŜytkownik moŜe wydłuŜyć lub skrócić blat.  

                         

 
6. Kliknij „OK.” aby zakończyć modyfikacje blatu.  

§3.7.4 PrzedłuŜ blat  

To nowa funkcja słuŜąca do projektowania blatu barowego. 

Etapy: 

1. Wybierz „Blat” �PrzedłuŜ blat  

2. Lewym przyciskiem myszy wskaŜ krawędź blatu. Aktualnie wybrana krawędź 

będzie wyświetlana jako czerwona linia. 
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3. W pojawiającym się oknie dialogowym moŜna wybrać określony styl a takŜe 

wprowadzić wymiar blatu. W programie znajdują się się trzy róŜne style blatu, 

które zostały przedstawione na poniŜszych rysunkach. 

 

 

  

 

4. Kliknij „OK.” aby zakończyć. Blat zostanie zainstalowany automatycznie. 
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§3.7.5 Usuń blat  

        Ta funkcja jest niezbedna aby usunąć blat wygenerowany przez polecenie 

„Auto-blat”. MoŜna takŜe usunąć blat utworzony ręcznie.  

Etapy: 

1. Wybierz „Blat” �Usuń blat  
2. Jeśli blat został wykonany ręcznie, pojawi się okno z zaptaniem czy edytować blat 

czy usunąć. 

3. Jeśli blat nie został wykonany manualnie, nie pojawi się Ŝadne okno i program od 

razu usunie automatycznie utworzony blat. 

§3.7.6 Edytuj blat  

Wybierz „Blat” � Edytuj blat. MoŜesz modyfikować blat za pomocą funkcji: 

zaokrąglenie, ścięcie blatu, edycja l. przyblatowych przednich i tylnych.  

 

Etapy:  

1. Wybierz „Blat” �Edycja blatu. Pojawi się umieszczone poniŜej okno dialogowe.  
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2.  W lewej części okna dialogowego wskaŜ dwa boki blatu. Wybrane linie 

wyswietlą się w czerwonym kolorze. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy 

aby pojawiło się menu. 

                                     

 

3.  WskaŜ dwie ustawione prostopadle do siebie linie i kliknij prawym 

przyciskiem myszy aby zaokrąglić jeden lub wszystkie naroŜniki blatu. Wpisz promień 

zaokrąglenia i naciśnij „OK”. 

                                         

 

4.  WskaŜ dwie linie i kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz „Ścięcie” 
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jednego lub wszystkich naroŜników blatu. Następnie wpisz rozmiar ścięcia. 

                               

 

5.  WskaŜ dwie linie i kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierając ostatnią z 

opcji uŜytkownik moŜe wydłuŜyć lub skrócić blat.  

                   

 

6. Kliknij „OK.” aby zakończyć modyfikacje blatu.  

§3.7.7 Barek 

Program posiada funkcje umoŜliwiającą projektowanie lady barowej.  

Etapy: 

1. Wybierz „Blat” � Barek. 

2. W pojawiającym się oknie dialogowym wybierz tryb lokacji barku.. 

3. W kolejnym oknie dialogowym „Lada” wybierz styl z listy dostępnych 

wzorów oraz parametry w ramce „PołoŜenie & Rozmiar”. Po wprowadzeniu 

wszystkich ustawień kliknij „OK” i lada barowa pojawi się na scenie. 
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§3.7.8 Barek z nogami   

Ta funkcja słuŜy do zainstalowania na scenie barku z nogami umieszczonymi w 

wyznaczonym połoŜeniu.  

Etapy: 

1. Wybierz „Blat” � Barek z nogami 

2. Program automatycznie przełączy do widoku z góry. WskaŜ dwa punkty na 

ekranie aby określić kierunek w którym zostanie zainstalowany barek. Pojawi się 

następujące okno dialogowe: 
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3. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów naciśnij „OK” 
 

§3.7.9 Rysuj l. przyblatowe ręcznie  

Program umoŜliwia takŜe manualne wygenerowanie listw przyblatowych.  

 Etapy: 

1. Wybierz „Blat” � Rysuj l. przyblatowe ręcznie  

2. W pojawiającym się oknie dialogowym uŜytkownik moŜe narysować listwy w podobny 

sposób jak podczas tworzenia blatu ręcznie. 
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3. Kliknij „OK” aby zakończyć.  

§3.7.10 Usuń l.przyblatowe 

Wybierz „Blat”� Usuń l.przyblatowe i program automatycznie usunie wszystkie 

listwy. 

 

§3.7.11 Rysuj cokół  

 3.7.11.1 Auto 
Po zakończeniu wstawiania wszystkich jednostek moŜna zainstalować cokół.  

Wybierz „Blat” �Rysuj cokół �Auto, wtedy program automatycznie wyszuka 

wszystkie jednostki i zainstaluje pod nimi cokół. Ta funkcja działa podobnie jak przy 

tworzeniu blatu automatycznie. Wysokość cokołu moŜna ustawic w zakładce „Opcje” 

wybierając polecenie „Ustawienia parametrów”. 

Podobnie w przypadku wykorzystania najpierw polecenia ręcznego rysowania cokołu, 

przed zainstalowaniem „Auto” pojawi się ostrzeŜenie czy usunąć ręcznie wykonany cokół 

jeśli na zostać wygenerowany cokół automatycznie.  
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3.7.11.2 Wybierz szafki  
Działania przebiegaja tak samo jak opisane powyŜej. RóŜnica polega na tym , Ŝe 

moŜna zainstalować jednej lub więcej jednostek, ale nie dla wszystkich.  

 Wybierz „Blat” �Rysuj cokół � Wybierz szafki  

3.7.11.3 Rysuj ręcznie  

Program umozliwia  takŜe utworzenie cokołu manualnie. 

Etapy: 

1. Wybierz „Blat” �Rysuj cokół �Rysuj ręcznie. Podobnie jak przy tworzeniu listw 

przyblatowych  

 

2. Przed narysowaniem cokołu uŜytkownik moŜe wpisać wartość w ramce 

„Wysokość” aby ustawić  wysokość cokołu. Kliknij „OK” aby zakończyć.  

§3.7.12 Usuń cokół  

Ta funkcja przydaje się w przypadku gdy chcesz usunąć cokół utworzony za 

pomocą polecenia automatycznego zainstalowania cokołu. MoŜna usunąć w ten sposób 
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takŜe ręcznie wykonany cokół. 

Operacje:  

1. Wybierz „Blat” �Usuń cokół. 

2. Jeśli cokół został wykonany manualnie pojawi się okno dialogowe z ostrzeŜeniem 

czy na pewno ma zostać usunięty. 

3. Jeśli cokół nie został wykonany ręcznie okno z zapytaniem nie pojawi się, a 

program natychmiast usunie automatycznie utworzony cokół. 
 

§3.7.13 Rysuj nóŜki szafek  

 3.7.13.1 Auto 
Zainstaluj nóŜki pod wszystkimi szafkami stojącymi. 

Etapy: 

1. Wybierz „Blat” � Rysuj nóŜki szafki � auto. 

2. Pojawi się okno dialogowe biblioteki. WskaŜ właściwe nogi dla szafki i zaaranŜuj 

je na scenie klikająć przycisk „OK”. 

3. Ustaw odległość pomiędzy nóŜkami w kolejnym oknie dialogowym „Instaluj nóŜki 

automatycznie”. Następnie kliknij „OK” aby zakończyć ten proces. 

 

 

3.7.13.2 Wybierz szafki  

Zainstaluj nóŜki pod wybranymi jednostkami stojącymi. 

Etapy: 

1. Wybierz „Blat” � Rysuj nóŜki szafki � Wybierz szafki.  

2. Pojawi się okno dialogowe biblioteki produktów. Wybierz właściwe nóŜki i 
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zaaranŜuj je na scenie klikając przycisk „OK.”. 

3. Wybierz jednostki dla których chcesz zainstalować nóŜki. Naciśnij Shift aby 

zaznaczyć więcej  obiektów.   

 
3.7.13.3 Rysuj ręcznie  

Zainstaluj ręcznie nóŜki pod jednostkami stojącymi. 

Etapy: 

1. Wybierz „Blat” � Rysuj nóŜki szafki �Rysuj ręcznie. 

2. WskaŜ wybrane jednostki i kliknij prawym przyciskiem myszy aby potwierdzić 

selekcję. Pojawi się okno dialogowe „Wstaw nóŜki wspornikowe w szafkach”. Przesuń 

kursor myszki blisko rogu szafki, dwa sasiaduące boki obiektu zmienią kolor na zielony 

co oznacza, Ŝe moŜna wstawić nowe nóŜki jak przedstawiono poniŜej: 

 

Następnie kliknij lewym przyciskiem myszy, aby ustawić połoŜenie nóŜek. Po 

wpisaniu parametrów kliknij „OK”. 
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Kiedy ustawisz kursor myszki na wlasnie utworzonej nóŜce dwa boki zmieniają się na 

kolor fioletowy co oznacza Ŝe moŜna modyfikować ta nózkę. 

 

Po wprowadzeniu ustawień kliknij „OK” aby wybrać styl nóŜki.  

3. Pojawi się okno dialogowe z róŜnymi wzorami nóŜek. WskaŜ właściwy styl i 

zaranzuj na scenie klikając przycisk „OK” . 
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§3.7.13.4 Usuń nóŜki  

Wybierz „Blat” � Usuń nóŜki 

Polecenie usuwa ze sceny wszystkie nóŜki zabudowy.  

§3.8  Listwy  

§3.8.1 Styl l. podszafkowej  

Wybierz „Opcje” �”Ustawienia parametrów”. W pojawiającym się oknie dialogowym 

wskaŜ odpowiedni styl listwy podszafkowej, którą moŜna zainstalować stosując poniŜsze 

funkcje. 

§3.8.2 Rysuj l. podszafkową  

  3.8.2.1 Auto  
Po wybraniu tego polecenia program automatycznie wyszuka wszystkie wiszące szafki 

kuchenne i zainstaluje pod nimi wybrany wcześniej styl listwy zgodnie z ich połoŜeniem i 

rozmiarem itp.  

Etapy: 

1. Wybierz „Listwy” � Rysuj l. podszafkową �  Auto. 

2. Program automatycznie zainstaluje listy podszafkowe na wszystkich szafkach 

wiszących.  

 
3.8.2.2 Wybierz szafki  
Etapy: 

1. Wybierz „Listwy” � Rysuj l. podszafkową � Wybierz szafki 

2. WskaŜ jednostki. Naciśnij Shift aby zaznaczyć więcej obiektów.  

 
3.8.2.3 Rysuj ręcznie  

Program umozliwia takŜe manualne generowanie listwy podszafkowej.  

Etapy: 

1. Wybierz „Listwy” � Rysuj l. podszafkową �  Rysuj ręcznie.  Podobnie jak przy 

tworzeniu l. przyblatowych. 
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2. Przed narysowaniem l. podszafkowej, uŜytkownik moŜe przestawić wysokość tej 

listwy.  
3. Kliknij „OK.” aby zakończyć.  

§3.8.5 Usuń l. podszafkową  

Ta funkcja umoŜliwia usunięcie juŜ zainstalowanej listwy ze sceny. 

Etapy: 

1. Wybierz „Listwy” � Usuń l. podszafkową  

2. Jeśli listwa podszafkowa została wykonana manualnie pojawi się okno 

dialogowe z ostrzeŜeniem czy na pewno ma zostać usunięta ręcznie wykonana 

listwa.   

3. Jeśli  listwa podszafkowa została utworzona za pomocą funkcji „Auto” okno z 

zapytaniem nie pojawi się, a program natychmiast usunie automatycznie 

utworzoną listwę.   

§3.8.6 Styl  l. wieńczącej 

Wybierz „Opcje” �”Ustawienia parametrów”. W pojawiającym się oknie 

dialogowym wskaŜ odpowiedni styl listwy wieńczącej, którą moŜna zainstalować 
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stosując poniŜsze funkcje. 

§3.8.7 Rysuj l. wieńczącą  

3.8.7.1 Auto  
Jeśli zostanie zastosowane to polecenie program automatycznie wyszuka wszystkie 

wiszące szafki kuchenne i zainstaluje pod nimi wybrany wcześniej styl listwy zgodnie z ich 

połoŜeniem i rozmiarem itp.  

Etapy: 

1. Wybierz „Listwy” � Rysuj l. wieńczącą �Auto; 

2. Program automatycznie zainstaluje listwy nad wszystkimi szafkami wiszącymi. 

3.8.7.1 Wybierz szafki 
Etapy: 

1. Wybierz „Listwy” � Rysuj l. wieńczącą �WskaŜ szafki 

2. WskaŜ jednostki. Naciśnij Shift aby zaznaczyć więcej obiektów, następnie 

prawym przyciskiem myszy lub enter aby zakończyć. 
3.8.7.1 Rysuj ręcznie 

UŜytkownik powinien wpisać wysokość na jakiej ma zostać zainstalowana listwa i 

punkt początkowy podczas wstawiania większej liczby listw. 

Etapy: 

1. Wybierz „Listwy” � Rysuj l. wieńczącą �Rysuj ręcznie. 

 



                                                                                                                      KD Max user manual 
 

162 

 

2. Przed narysowanie listwy uŜytkownik moŜe przestawić wartość poziomu na jakim 

zostanie zainstalowana.  

3. Kliknij „OK” aby zakończyć 

§3.8.8 Usuń l. wieńczącą  

To polecenie słuŜy do usuniecia listwy , która zostala juŜ zainstalowana na scenie. 

Etapy: 

1. Wybierz „Listwy” � Usuń l. wieńczącą  

2. Jeśli listwa wieńcząca została wykonana manualnie pojawi się okno dialogowe z 

ostrzeŜeniem czy na pewno ma zostać usunięta ręcznie wykonana listwa 

3. Jeśli  listwa wieńcząca została utworzona za pomocą funkcji „Auto” okno z 

zapytaniem nie pojawi się, a program natychmiast usunie automatycznie utworzoną 

listwę. 

§3.8.9 Rysuj panel świetlny  

3.8.9.1 Auto  
Jeśli zostanie zastosowane to polecenie program najpierw automatycznie wyszuka 

wszystkie wiszące szafki kuchenne i zainstaluje ponad nimi wybrany wcześniej styl 

panelu zgodnie z ich połoŜeniem i rozmiarem itp.  
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Etapy: 

1. Wybierz „Listwy”�Rysuj panel świetlny �Auto; 

2. Program automatycznie wyświetli umieszcone poniŜej okno dialogowe. Wprowadź 

wszystkie niezbędne parametry i naciśnij „OK” . 
 

 

3. Program automatycznie zainstaluje panel świetlny nad wszystkimi szafkami 

wiszącymi. 
3.8.9.2 Wybierz szafki  

Jeśli zostanie zastosowane to polecenie program automatycznie zainstaluje 

wybrany styl panelu nad wybranymi szafkami wiszącymi zgodnie z ich połoŜeniem i 

rozmiarem itp.  

Etapy: 

1. Wybierz „Listwy”�Rysuj panel świetlny �Wybierz szafki 

2.  WskaŜ wiszące szafki kuchenne nad którymi ma zostac zainstalowany panel. 

Wybrane jednostki zostana podświetlone.  Następnie naciśnij „Enter”; 

3. W pojawiającym się oknie dialogowym wprowadź wszystkie parametry naciśnij 

„OK”.  

4. Program zainstaluje automatycznie panel zgodnie z wprowadzonymi wczesniej 

ustawieniami.  

 
3.8.9.3 Rysuj panel świetlny ręcznie  

UŜytkownik powinien wpisać wysokość na jakiej ma zostać zainstalowana listwa i 

punkt początkowy podczas wstawiania większej liczby listw. 

Etapy: 

1. Wybierz „Listwy”�Rysuj panel świetlny � Rysuj panel świetlny ręcznie 
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2. Przed narysowanie listwy uŜytkownik moŜe przestawić wysokość i grubość panelu.  

3. Kliknij „OK.” aby zakończyć 
 

§3.8.10 Ścięcie i zaokrąglenie panelu świetlnego  

Istnieje moŜliwość ścięcia lub zaokrąglenia panelu górnego podobnie jak w przypadku 

projektowania blatu.  

Etapy: 

1. Wybierz „Listwy” � Ścięcie i zaokrąglenie panelu świetlnego  

2. WskaŜ wykonany wcześniej panel górny, pojawi się umieszczone poniŜej okno 

dialogowe:  
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3. WskaŜ odpowiednią opcję: ścięcie lub zaokrąglenie. Wybierz dwa 

sąsiadujące boki szafki, zostaną wyświetlone na zielono i pojawi się okno 

dialogowe edycji. Wprowadź  odpowiednie ustawienia parametrów i naciśnij „OK”.  

§3.8.11 Usuń panel świetlny   

Jeśli to polecenie zostanie wybrane program natychmiast usunie zainstalowany 

automatycznie panel znajdujący się na scenie.  

Etapy: 

1. Wybierz „listwy” � Usuń panel świetlny   

2. Jeśli panel został wykonany manualnie pojawi się okno dialogowe z ostrzeŜeniem 

czy na pewno ma zostać usunięty. 

3. Jeśli  panel została utworzony za pomocą funkcji „Auto” okno z zapytaniem nie 

pojawi się, a program natychmiast usunie automatycznie utworzony obiekt. 

 

§3.8.12 Rysuj blendę górną  

3.8.12.1 Auto  
Jeśli zostanie zastosowane to polecenie program automatycznie zainstaluje 

wybrany styl blendy na wybranych szafkach wiszących zgodnie z ich połoŜeniem i 

rozmiarem itp.  
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Etapy: 

1. Wybierz „Listwy” � Rysuj blendę górną �Auto; 

2. Ustaw odpowiednio parametry w pojawiającym się oknie dialogowym i naciśnij 

„OK”.  

3. Program automatycznie zainstaluje blendę na wszystkich wiszących szafkach 

kuchennych. 

 
3.8.12.2 Wybierz szafki  

Jeśli zostanie zastosowane to polecenie program automatycznie zainstaluje blendę 

na wybranych  szafkach wiszących. 

Etapy: 

1. Wybierz „Listwy” � Rysuj blendę górną � Wybierz szafki  

2. WskaŜ szafki kuchenne które mają posiadać blendę. Zaznaczone obiekty zostana 

podświetlone. Kliknij prawym przyciskiem myszy aby potwierdzic wybór. W 

pojawiającym się oknie dialogowym wpisz wartości dla wyświetlonych 

parametrów i naciśnij „OK”.  

3. Program automatycznie zainstaluje panel na wybranych jednostkach.  
 

3.8.12.3 Rysuj ręcznie  
To polecenie umoŜliwia uŜytkownikowi wprowadzenie danych odnośnie 

wysokości na jakiej ma zostać umieszczony obiekt oraz punktu początkowego.  

Etapy: 

1. Wybierz „Listwy” � Rysuj blendę górną � Rysuj ręcznie. 
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2. Przed narysowaniem listwy uŜytkownik moŜe zmienić wartości poziomu i grubości 

tej jednostki. 

3. Program automatycznie zainstaluje blendę z uwzględnieniem wprowadzonych 

wartości parametrów. 
      

                 

4. Naciśnij „OK”. aby zakończyć.  
 

§3.8.13 Usuń blendę górną  

Jeśli zostanie wybrane to polecenie program natychmiast usunie blendę, która 

została zainstalowana na scenie automatycznie. Jeśli blenda została utworzona ręcznie 



                                                                                                                      KD Max user manual 
 

168 

pojawi się okno dialogowe z zapytaniem czy usunąć tą jednostkę. Jeśli naciśniesz 

“Yes”, wszystkie blendy zostaną usunięte. Gdy zostanie wybrana opcja “No”, program 

usunie tylko panel wykonany automatycznie, natomiast blenda wykonana manualnie 

pozostanie na scenie.  

Etapy: 

Wybierz „Listwy” � Usuń blendę górną  

§3.9 Panel 

§3.9.1 Dowolny panel  

Program posiada funkcje umoŜliwiającą  wykonanie prostego panelu. Wybierz „Panel” 

� Dowolny panel i pojawi się okno dialogowe „Parametry panelu”  w którym moŜna 

wprowadzić  dane dotyczące parametrów takich jak długość, szerokość czy grubość 

panelu. Zaznacz kierunek: „Poziomo” lub „Pionowo” a następnie kliknij „OK”. 

Zgodnie z pojawiającym się poleceniem programu  wskaŜ punkt bazowy i panel 

zostanie automatycznie umieszczony na scenie. 

 

 

§3.9.2 Półka  

 To polecenie pozwala półkę pomiędzy dwoma pionowymi panelami. 

Etapy: 

1. Wybierz „Panel” �Półka  
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2. Zgodnie z wyświetlającymi się komunikatami wskaŜ lewy panel, prawy panel i tylny 

(opcjonalny) , następnie naciśnij „Enter” lub prawy przycisk myszy aby zakończyć 

zaznaczanie.  

3. Program wyświetli okno dialogowe w którym moŜna ustawić kształt panelu oraz inne 

parametry. Po wprowadzeniu danych kliknij “OK”.   

 

4. Lewym przyciskiem myszy wskaŜ punkt bazowy i panel zostanie utworzony na scenie. 

§3.9.3 Panel dzielący  

Ta komenda umoŜliwia utworzenie pionowego panelu pomiędzy dwoma poziomo 

połoŜonymi panelami. 

Etapy: 

1. Wybierz „Panel” � Panel dzielący  

2. Zgodnie z wyświetlającymi się komunikatami wskaŜ lewy panel, prawy panel i tylny 

(opcjonalny) , następnie naciśnij „Enter” lub prawy przycisk myszy aby zakończyć 

zaznaczanie. 

3. Program wyświetli okno dialogowe w którym moŜna ustawić kształt panelu oraz inne 

parametry. Po wprowadzeniu danych kliknij “OK”. 
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§3.9.4 Panel ścienny  

 Ta funkcja pozwala na wstawienie panelu na ścianie na odpowiedniej wysokości. 

Etapy: 

1. Wybierz „Panel” �Panel ścienny. 

 

2.  Przed narysowaniem panelu uŜytkownik moŜe zmienić wartości poziomu i grubości 

tej jednostki. 

3.  Kliknij „OK” aby zakończyć 

§3.9.5 Edycja  

3.9.5.1 Przesuń 
Panel zostanie przesuniety we wskazanym kierunku. 

Etapy: 

1. Wybierz „Panel” �Przesuń  

2.  WskaŜ panel którego połoŜenie chcesz zmienić, nastepnie potwierdź wybór 

prawym przyciskiem myszy lub naciskając „Enter”. Wprowadź wartość 

przemieszczenia w pojawiającym się oknie dialogowym i naciśnij „OK”. Panel 

zostanie przesuniety w określonym kierunku. 
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3.9.5.2 Zmień odległość między panelami  
Wewnetrzna odległość pomiędzy dwoma panelami moŜe być modyfikowana. 

Etapy: 

1. Wybierz „Panel” � Zmień odległość między panelami  

2. WskaŜ dwa panele które chcesz zmodyfikować i wpisz nową wartość odnośnie 

odległości następnie kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij „Enter”. 
 

3.9.5.3 Szyk 
Utwórz wiele kopii panelu ustawionych w jednym kierunku.  

Etapy: 

1. Wybierz „Panel” � Szyk 

2. WskaŜ panel, który chcesz ułoŜyć w szyku, następnie zgodnie z pojawiającymi się 

komunikatami wpisz ilość obiektów i odległość między nimi w szyku. Naciśnij 

„Enter” aby zakończyć ustawienia. 
 

3.9.5.4 Ta sama odległość w szyku  
Utworzenie wielu kopii panelu na określonej powierzchni. 

Etapy: 

1. Wybierz „Panel” � Ta sama odległość w szyku  

2. WskaŜ panel, który chcesz ustawic w szyku, następnie wybierz dwa panele na 

scenie, pomiędzy którymi chcesz stworzyć szyk. Następnie określ ilość obiektów 

w szyku. 
 

3.9.5.5 Umieść pośrodku  
Przesuń panel  tak aby znajdował się pośrodku dwóch innych paneli.  

Etapy: 

1. Wybierz „Panel” � Umieść pośrodku 

2. WskaŜ panel, który chcesz przesunąć, następnie wybierz dwa panele pomiędzy 

które zostanie wstawiony obiekt wybrany na początku. Na koniec kliknij prawym 

przyciskiem myszy lub naciśnij „Enter”.  

 
3.9.5.6 Zmień rozmiar  

Modyfikuj rozmiar panelu.  
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   Etapy: 

1.  Wybierz „Panel” � Zmień rozmiar 

 2. WskaŜ panel przeznaczony do modyfikacji i wprowadź nowy wymiar w 

pojawiającym się oknie dialogowym. Kliknij „OK” aby zakończyć.  

 

3.9.5.7 Ścięcie lub zaokrąglenie  
Pozwala zaokrąglić lub ściąć krawędź wybranego panelu. 

Etapy: 

1. Wybierz „Panel” � Ścięcie lub zaokrąglenie  

2. WskaŜ panel który chcesz modyfikować, pojawi się w oknie dialogowym 

umieszczonym poniŜej:  
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3. WskaŜ dwa boki tworzące naroŜnik, zostaną wyświetlone na czerwono. Następnie 

kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz właściwą komendę zaokrąglenie lub 

ścięcie. Wpisz wartości parametrów i kliknij „OK”.  

§3.9.7.7 Usuń  

To polecenie słuŜy do usuwania juŜ istniejącego panelu. Pozwala na usunięcie ze 

sceny nie tylko pojedynczego panelu, lecz takŜe panelu zabudowy. Naciśnij Shift aby 

zaznaczyć więcej zbędnych obiektów. 

Etapy: 

Wybierz „Panel” �Usuń 

 

§3.9.7.8 Inf 

 Odległość między dwoma równoległymi panelami. 

Etapy: 

Wybierz „Panel” �Inf �Wew. odległość między dwoma panelami  

 

§3.9.7.9 Właściwości 

Sprawdź i edytuj właściwości panelu.  

Etapy: 

Wybierz „Panel” �Właściwości  

 

§3.10 Światło 

Program posiada cztery rózne rodzaje świateł: Światło standardowe, Reflektor,  

Oświetlenie słoneczne oraz IES.  

 

Światło standardowe:  Światło rozproszone  

Reflektor: Reflektor. Emituje światło w określonym kierunku. Rozkład natęŜenia 

światła przypomina kształtem stoŜek. W dodatku, moŜna ustawić cień i 

granicę oświetlenia.  

Oświetlenie słoneczne:   Oświetlenie dzienne. Promienie są emitowane równolegle. 

Rzeczywisty efekt uzykuje się tylko po wykonaniu przeliczeń raytrace. 

IES:  Oświetlenie bazujące na pliku z charakterystyką 
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§3.10.1 Światło podszafkowe  

3.10.1.1 Instaluj 
Wybierz „światło”�światło podszafkowe �Instaluj. Jeśli na scenie znajduja się 

szafki wiszące pojawi się okno dialogowe, w którym naleŜy wprowadzić parametry 

światła. Po wprowadzeniu ustawień kliknij „OK”. Program automatycznie wygeneruje 

reflektory z określona mocą pod kaŜdą szafką.  

 

 
3.10.1.2 Usuń 

Wybierz „Światło”�światło podszafkowe�Usuń i program usunie automatycznie 

wszystkie światła pod szafkami. 

§3.10.2 Światła nad szafkami  

Automatyczne zainstalowanie lamp w określonej odległości od frontu szafki. 

 

Wybierz „światło”�światła nad szafkami�Instaluj. Jeśli znajdują się na scenie szafki 

wiszące pojawi się okno dialogowe “Układ świateł” w którym naleŜy wpisać odległość i 

moc świateł. Program automatycznie zaaranŜuje światła zgodnie z wprowadzonymi 

ustawieniami. 

 

Wybierz „światło”�światła nad szafkami�Usuń i program usunie automatycznie 

wszystkie światła nad szafkami. 

§3.10.3 Światła dowolne 

ZaaranŜuj światła w określonym połoŜeniu. 
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Wybierz „Światło”�światła dowolne�Instaluj Nastąpi przełączenie widoku 

sceny do widoku z góry.  i pojawi się okno dialogowe „Światło” w którym moŜna 

wprowadzić dane dotyczące wysokości i mocy światła. Kliknij „OK”. Teraz 

uŜytkownik moŜe wstawiać światła w dowolnym miejscu.  

 

 
Wybierz „Światło”�światła dowolne �Usuń i program usunie wszystkie 

zainstalowane dowolnie światła. 

§3.10.4 Instaluj/ usuń światło wirtualne  

Wybierz „Światło”�światło wirtualne �Instaluj. Zgodnie z pojawiającą się instrukcją 

wskaŜ połoŜenie lampy a następnie cztery punkty orientacji. Domyślnie ustawiona wartość 

wysokości dla lampy wynosi  2200mm natomiast moc 20 wat. 

Wybierz „Światło”�światło wirtualne �Usuń i program usunie ze sceny wszystkie 

wirtualne światła. 

§3.10.5 Nowe światło 

Wybierz „Światło”�Nowe światło 

 Kursor myszki stanie sie niebieską strzałką.Kliknij lewym przyciskiem myszki na obiekt który 

ma zostać ustalony jako źródło światła. Kliknij prawym aby potwierdzić. Domyślnie będzie to 

światło standardowe. 
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Wybierz „Światło” �Usuń światła, nastepnie wskaŜ światła które chcesz usunać i 

potwierdź prawym przyciskiem myszy.  

§3.10.6 Właściwości świateł 

Wybierz „Światło”�Właściwości świateł 

Pojawi się okno dialogowe dla edycji światła. Teraz myszka stanie się selektywną ramą i 

wszystkie źródła światła na ekranie zostaną wyświetlone jako czerwone linie. Lewym 

przyciskiem myszy kliknij odpowiednie źródło światła i wybrane źródło światła zostanie 

wyświetlone w Ŝółtej linii. 

PoniŜej przedstawiono instrukcje odnośnie parametrów źródła światła: 

Nazwa:          Nazwa aktualnego źródła światła  

Typ:             Rodzaj źródła światła: światło standardowe, reflektor i  oświetlenie 

słoneczne   

RGB: Regulacja koloru źródła światła  

HSV: Zastosuj odcień, nasycenie i moc światła białego, aby regulować kolor 

źródła światła  

Moc:               Intensywność źródła światła. Ten parametr jest związany z danym typem 

światła. Na przykład, moc lampy jest mierzona w watach. 

Typ źródła światła: Na przykład lampa jarzeniowa czy fluorescencyjna.   

Reflektor (H): Kontrola poziomego kierunku padania światła. Zastosowanie:   

światło dzienne i reflektor.  

Reflektor (V): Kontrola pionowego kierunku padania światła . Zastosowanie: światło 

dzienne i reflektor.  

Rozproszenie stoŜka: Rozproszenie stoŜka światła przez reflektor. 

Zanikanie:    Ta opcja moŜe wygładzić granicę źródła światła.  

Bespoś:                                Ta opcja ma znaczenie tylko w przypadku reflektora. Jeśli  

opcja jest aktywna, światło reflektora będzie posiadało 

wyraźny cień i granicę. 

PokaŜ tylko zaznaczone: Po zaznaczeniu tej opcji na scenie będą wyświetlane tylko 

wskazane przez uŜytkownika nazwy świateł i ich moc.  

Wyłącz: To źródło światła nie bedzie brane pod uwagę przy przeliczaniu  

radiosity. 

Eps: Ustaw eps tego źródła światła w przeliczeniach radiosity  

Długość:          Ustaw minimalną długość tego źródła światła w przeliczeniach radiosity. 
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� Zarządzanie i modyfikowanie grupą świateł 

 

.  

 

PrzynaleŜność do danej grupy i moc kaŜdego źródła światła będą wyświetlane bezpośrednio 

w obszarze roboczym. Jak pokazano na powyŜszym rysunku, trzy reflektory punktowe są 

ustawione w jednej grupie, która będzie posiadac nazwę 1. Intensywność światła tych trzech 

reflektorów punktowych wynosi 6 W. 

Program  posiada funkcję grupowania świateł do maksymalnie 10 zespołów. Utworzone 

grupy moŜna dowolnie przedefiniować.  
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Podstawowe działania: 

Wybierz komendę „Właściwości świateł”. Najpierw lewym przyciskiem myszy kliknij 

na źródło światła (czerwony kolor obiektu), a nastepnie dodaj kolejne operacją SHIFT 

+ lewy przycisk myszy. Aby usunąć źródło światła z grupy, równieŜ skorzystaj z 

operacji SHIFT + lewy przycisk myszy.  

Gdy zaznaczysz źródła swiatła, które chcesz zgrupować,uŜyj CTRL + (0~9), aby źródła 

stały się jedną grupą . Na przykład, CTRL + 1 oznacza Ŝe to światło jest w grupie 1. 

 W bardzo prosty sposób moŜesz wywołać daną grupę. Na przykład trzy grupy: 1, 2, 3, 

są zgrupowane na scenie. MoŜesz wybrać grupę 1 przez kliknęcie 1 na klawiaturze. 

Kombinacje grup są bardzo wygodne. Na przykład, moŜliwe jest połączenie grupy 1 i 2 

w jedną. Kliknij 1 na klawiaturze, aby wybrać grupę 1, następnie naciśnij SHIFT + 2. 

W ten sposób wskazano 1 i 2 grupę. Nacisnij CTRL + 1 ponownie, aby połączyć te 

dwie grupy w jedną. 

 

      Modyfikacja źródeł światła: 

 

 

   Podstawowe działania: 

1. Najpierw wskaŜ źródło światła do edycji. 

2. Operacje przebiegają podobnie jak regulacja pojedynczego źródła światła, z wyjątkiem 

przycisku “WskaŜ”, który ustawia kierunek padania światła wszystkich reflektorów w 

jednym punkcie, jak pokazano na poniŜszym rysunku: 
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§3.10.7 Światło dzienne  

UmoŜliwia zainstalowanie i edycję światła dziennego. 

Wybierz „Światło”�światło dzienne, zaznacz “Włącz efekt oświetlenia słonecznego” aby 

uaktywnic światło słoneczne, moŜesz takŜe modyfikować parametry i pozycję w ramce 

„Otoczenie” i „Oświetlenie nieba”. 
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§3.10.8 Lista świateł  

Wyświetla listę wszystkich świateł znajdujących się na scenie.  

Wybierz „Światło”�Lista świateł  i pojawi się okno dialogowe „Lista źródeł światła” 
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§3.11 Render 

§3.11.1 Edycja materiału  

3.11.1.1 Podstawowe właściwości parametrów okna „Edytor materiałów”  
KaŜda naturalna materia posiada pewne właściwości fizyczne przypisywane w programie 

KD Max. Na przykład, zielone szkło posiada trzy atrybuty: po pierwsze jest zielone; po 

drugie posiada odbicie i po trzecie posiada przeźroczystość. Natomiast gładki marmur 

posiada dwie cechy: wzór (teksturę) marmuru i odbicie. 

“Edytor materiałów” zawiera narzędzia sterujące tymi właściwościami: 

Wybierz „ Render” � Edycja materiału i pojawi się okno dialogowe “Edytor materiałów” 

umieszczone poniŜej: 

 

 
 

3.11.1.2 Zakładka baza: 

Nazwa: Nazwa bieŜącego materiału. MoŜesz wprowadzić nazwę, np. podłoga. 

Typ: Klasyfikuje predefiniowane materiały zgodnie z ich właściwościami. 

Na przykład, jeśli wybierzesz “glass” (szkło), materiał będzie posiadał 

takie atrybuty jak przeźroczystość i odbicie.  

Transmit: Jest to jedna z właściwości materiału, określająca przepuszczalność. 

Najlepszym przykładem jest materiał abaŜuru. Wartość “0” wskazuje Ŝe 

obiekt nie przepuszcza światła. Wartość “1” wskazuje Ŝe obiekt jest 

całkowicie przepuszczalny.  

Odbicie: Wartość 0.8 oznacza, Ŝe 80% energii świetlnej ulega odbiciu. 

Najczęściej ten parametr nie musi być regulowany.  
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Rozmiar mapy: Tym parametrem moŜna regulować rozmiar tekstury na danej 

powierzchni. ( Dokładnie ta funkcja zostanie opisana w dalszej części 

podręcznika). 

     

3.11.1.3 Zakładka kolor: 
 

 

RGB: Ton koloru w systemie czerwony-zielony-niebieski. Szeroki zakres barw 
pochodnych pozwala przypisać materiałowi, który nie posiada tekstury dowolny 
kolor. JeŜeli dany materiał ma nałoŜoną teksturę, kolor moŜna ustawić dopiero po 
jej usunięciu. 

HSV: System tonacji barw wykorzystujący: H-barwa światła, S-nasycenie koloru, 

V-moc   światła białego.  

Rozmycie kolorów:Odbicie światła poszczególnych materiałów jest róŜne. Ten 

parametr określa jak mocno kolor materiału będzie wpływał na 

kolor materiałów znajdujących się w najblizszym otoczeniu 

rozpatrywanego obiektu . 

Jasność: Po zastosowaniu radiosity, ten parametr reguluje jasność tekstury. 

Wartość moŜe wynosić od 0 do nieskończoności. Wartość 1 

oznacza normalne wyświetlanie a wartość powyŜej 1 zwiększa 

jasność tekstury. Wartość 0 oznacza ze tekstura jest całkowicie 

czarna. 

    Tekstura:                 Przypisz plik zdjęcia do powierzchni obiektu, np. teksture 

marmuru. Tekstury moŜesz przypisywać do powierzchni metodą 



                                                                                                    KD Max user manual 

183 

przeciągnij i upuść. Pliki obrazów mogą występować w trzech 

formatach: jpg, bmp i tif.  

3.11.1.4 Zakładka odbicie: 
    

 
Odbicie: Ta właściwość powierzchni nazywana jest lustrzanym odbiciem. 

Wartość 1 oznacza pełne lustrzane odbicie, a wartość 0 oznacza 

brak odbicia. 

Gładkość: Oznacza chropowatość powierzchni obiektu. Ten parametr 

obowiązuje tylko wtedy, gdy poziom odbicia ma inną wartość niŜ 

0. Najczęściej wartość mieści się w przedziale 0.1 - 0.4. 

Tekstura: UŜyj tekstury aby kontrolować obszar odbicia. MoŜesz dzięki 

temu wykonywać specjalne efekty opisane w dalszej części 

podręcznika.  

3.11.1.5 Zakładka przeźroczystość: 
 

 
      Przeźroczystość:     Właściwość, dzięki której moŜesz zobaczyć obiekty za szkłem. 

Zastosuj teksturę, aby kontrolować obszar przezroczystości  
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Przepuszczalność:   Przepuszczalność obiektów. Ten parametr steruje załamaniem 
światła. Najczęściej domyślna wartość wynosi 1. 

Tekstura: UŜyj tekstury aby kontrolować przeźroczystość. MoŜesz dzięki 

temu wykonywać specjalne efekty opisane w dalszej części 

podręcznika.  

MoŜesz wykonać efekty specjalne przy pomocy zakładek: schemat, wypukłość, emiter 

i fala. Te funkcje zostały opisane w dalszej części tego rozdziału. 

 

3.11.1.6 Zakładka schemat: 

 

Funkcja schemat rozdziela powierzchnię wybranym wzorem na dwa 

obszary: jeden przeźroczysty oraz drugi, na który moŜe być nałoŜona dodatkowa 

tekstura. Rozdział powierzchni tworzy się przy pomocy tekstury czarno-białej z 

pliku bipmapy. Funkcja stencil moŜe być wykorzystana na przykład do budowy 

roślin. 

Operacje: 

1. Otwórz „Edytor materiałów”  

2. Włącz zakładkę “Kolor”.  

3. Kliknij “Tekstura”  

4. Wybierz odpowiedni plik ze wzorem rośliny. 

5. Włącz zakładkę “Schemat”. Kliknij przycisk tekstura. 

6. Wybierz odpowiednią, czarnobiałą teksturę. 
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3.11.1.7 Zakładka wypukłość: 

 

 

Funkcja wypukłość  wykorzystuje grafikę w postaci plików bitmap (.jpg) do 
modelowania wypukłości powierzchni. Program zczyta róŜnicę jasności na 
teksturze, i na podstawie tej informacji zasymuluje wypukłości. Aby efekt 
wypukłości był widoczny, na powierzchnię musi być skierowane źródło światła z 
opcją “Bezpośr” (bezpośrednie).  

Operacje: 

1. Otwórz „Edytor materiałów”  

2. Włącz zakładkę “Wypukłość”.  

3. Kliknij przycisk “Tekstura”  

4. Wybierz plik z odpowiednią teksturą. 

5. Ustaw wartość wypukłości (intensywność tego efektu). 
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3.11.1.8 Zakładka emiter:  

 

Podobnie jak dla tekstury sterującej odbiciem i przezroczystością, funkcja 

emit wykorzystuje czarno-białe tekstury. Korzysta z nich tworząc podział 

świecącej powierzchni. W miejscach, gdzie tekstura ma kolor czarny, 

powierzchnia nie będzie świecić. 

Operacje: 

1. Otwórz „Edytor materiałów”  

2. Włącz zakładkę “Emiter”. 

3. Kliknij przycisk “Tekstura”  

4. Wybierz plik z odpowiednim wzorem. 

3.11.1.9 Zakładka Fala:  
 

 

Ta funkcja jest stosowana do symulowania efektu fali. 
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Operacje: 

1. Otwórz „Edytor materiałów”  

2. Przejdź do zakładki “Fala” i ustaw następujące parametry: 

Numery:  Ustala ilość źródeł fali. Na przykład jeśli wartość 
wynosi 1, jest to równoznaczne efektowi wrzucenia 
kamienia do spokojnego jeziora.  

Środek:          Współrzędne połoŜenia źródła fali. 

Długość fali:          Odległość pomiędzy wierzchołkami fali. 

Amplituda:            Amplituda fali  

 

Efekt fali  

§3.11.2 Ustawienia tła 

Tryb tła  

Te opcje wykorzystywane są do projektowania wewnętrznego.  

1. Niebo:  Domyślny tryb tła, który wyswietla je w kolorze niebieskim 

2.Kolor:  Tutaj moŜna zmienić kolor tła  

3. Tekstura: MoŜesz wskazać obraz jako format plik jpg, tif,  lub bmp jako tło  

Tryb tła lustrzanego  

Te opcje wykorzystywane są do projektowania zewnętrznego. 

1. Niebo:  Domyślne ustawienia tła podczas projektowania zewnętrz.Wszystkie okna i 

szkła wyświetlą się w niebieskim kolorze kiedy patrzysz z zewnatrz.  

2. Jasność:  MoŜna zmodyfikować odbicie koloru okien lub szkła 
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§3.11.3 Dopasowanie tekstury  

Dla tekstury obrazów, dywanów itp. Rozmiar tekstury jest zgodny z maksymalnym 

rozmiarem powierzchni danego obiekt. Polecenie dopasowania mapy jest wygodne w 

zastosowaniu tekstur dla tego typu obiektów. 

  

� Wybierz Render�Dopasowanie tekstury. 

� WskaŜ powierzchni, którą chcesz dopasować. Naciśnij Shift aby zaznaczyć więcej, 

prawym przyciskiem myszy aby zakończyć wybieranie. Program wyświetli okno 

dialogowe przedstawione poniŜej:  
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� W ramce “Orientacja” wpisz kąt obrotu tekstury  
� “Ilość” wskazuje ile tekstur ma znaleźć sie na wybranej powierzchni (ile wierszy i ile 

kolumn) 

� Lustro: lustrzane odbicia tekstur w pionie i w poziomie  
Po wprowadzeniu naciśnij „OK” aby zakończyć.  

§3.11.4 Kopiuj teksturę 

MoŜesz zastosować to polecenie, aby skopiować mapowanie na inny obiekt lub 

powierzchnię.  

� Wybierz Render� Kopiuj teksturę  

�  Ustaw kursor myszki na powierzchni obiektu, którego teksturę chcesz skopiować i 

przytrzymaj lewy przycisk myszy. Teraz kursor myszki zmieni się w ikone  

� Przeciągnij go na obiekt, na który ma być skopiowane mapowanie. Zwolij lewy 

przycisk myszy i mapowanie zostanie skopiowane. 

§3.11.5 Radiosity i Raytrace 

W programie wykorzystywane są dwie technologie renderingu w VR: raodisity i 

raytrace. 

3.11.5.1 Radiosity 
Kiedy przygotowywujemy rendering, poprzedzający go proces radiosity wyznacza 

rozkład natęŜenia światła uwzględniający pochłonięcia i odbicia światła na wszystkich 

powierzchniach znajdujących się na scenie. Modeluje to samo, co obserwujemy w 



                                                                                                                      KD Max user manual 
 

190 

rzeczywistym świecie, gdzie kaŜda powierzchnia pochłania światło, ale takŜe częściowo 

je odbija. Po przygotowaniu sceny (zewnętrzne/wewnętrzne ustawienie powierzchni, 

materiałów i świateł) moŜna przeprowadzić przeliczenia radiosity. 

 Wybierz polecenie „Radiosity” z menu „Render” i program wyświetli okno ustawień 

przeliczania radiosity. Zalecane są domyślne ustawienia wartości. 

 

 

MoŜesz wybrać jeden z trybów precyzji w ramce „Dokładność”: Normalna, wysoka lub 

uŜytkownika. 

 

3.11.5.2 Raytrace 
Technologia Raytrace w VR przelicza oświetlenie dzienne, wszystkie własności 

fizyczne materiałów ( rozjaśnienie, metal, szkło) i wyświetla naturalną wizualizację 

pomieszczenia. 

  

Raytrace po Radiosity: 

� Po przeprowadzeniu radiosity na scenie powinieneś wykonać raytrace całkowity lub 

częściowy ( kliknij lewym przyciskiem myszki, wskazujac tym samym dwa naroŜniki 



                                                                                                    KD Max user manual 

191 

prostokąta, w którym raytrace będzie przeprowadzony) 

� Wybierz Render�Raytrace lub Render�Częściowy Raytrace. 

� Kliknij przycisk “Ok”. Program przeprowadzi obliczenia raytrace dla aktualnego 

widoku kamery. Jeśli nie jesteś zadowolony z efektów, na przykład, efekt lustra jest 

zbyt mocny, moŜesz bezpośrednio zmodyfikować właściwości materiału. 
 

Raytrace przed Radiosity: 

� Render�Raytrace lub Render�Częściowy Raytrace. 

� Kliknij przycisk “Ok”. Program przeprowadzi obliczenia raytrace dla aktualnego 

widoku kamery. Jeśli nie jesteś zadowolony z efektów, na przykład, efekt lustra jest 

zbyt mocny, moŜesz bezpośrednio zmodyfikować właściwości materiału.  
 

3.11.6 Stop  
Kiedy  zostanie uruchomiona funkcja raytrace lub radiosity, MoŜesz wybrać Render� 

Stop nacisnąć przycisk“stop”  aby zatrzymać przeliczenia. 

§3.11.7 Korekta światła  

3.12.7.1 Regulacja jasności i efektów ekspozycji sceny  
Program posiada dwa narzędzia słuŜące do regulowania jasności: Korekta światła i Korekta 

światła 2.  

Z menu “render” wybierz “Korekta światła”. 

Pojawi sie umieszczone poniŜej okno dialogowe (jeśli nie zastosowano radiosity) i 
moŜesz regulować jasność całej sceny: 

 

 

 

PoniŜsze okno dialogowe pojawi sie po radiosity. Efekt zmian zawartych we wcześniej 
przedstawionym i aktualnym oknie jest całkowicie taki sam. 
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 Podstawowe działania: 

1. Przesuń suwak “Jasność” aby ustawić jasność całej sceny. 

2. Przesuń suwak “Ekspozycja” aby ustawić ekspozycję na swiatło zewnetrzne całej sceny. 

3. Przesuń suwak “Kontrast” aby ustawić kontrast na całej scenie. 

4. Przesuń suwakiem “Czerń” i “Biel” aby ustawić czerń i biel. 

5. Funkcja przycisku “Auto” słuŜy do automatycznego obliczenia jasności przez program. 

 

§3.11.7 Ustawienia środowiska  

Wybierz Render� Ustawienia środowiska  

� Ustaw odpowiednio parametry w pojawiającym się oknie dialogowym. Wartości 

wyraŜone są w notacji naukowej. Domyślnie ustawiona wartość wynosi 5E-5.Jeśli 

chcesz zwiększyć jasność wartość ta moŜe być wyregulowana do 1E-4 i oznacza 

to podwojenie wartości. 
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� Po osiągnięciu satysfakcjonującego efektu naciśnij „OK.” aby zapisać końcowy 

rezultat.  
 

§3.11.8 OdświeŜ radiosity 

Czasami po przeliczeniu Radiosity, chcemy zmienić połoŜenie niektórych obiektów, lub 

zmienić strukturę pomieszczenia. W tym celu naleŜy wyłączyć oświetlenie, aby wrócić do 

stanu sprzed Radiosity. 

� Wybierz Render�OdświeŜ radiosity  

� W pojawiającym się oknie dialogowym kliknij „Tak”  
 

 

§3.11.9 Zapisz obraz, zapisz końcowy rezultat.  

� Ustaw odpowiednie połoŜenie kamery. 

� Wybierz “Render”�”Zapisz obraz”  

� Określ ścieŜkę i nazwę pliku w pojawiającym sie okne dialogowym  
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� Po kliknięciu”Zapisz” pojawi się umieszczone poniŜej okno dialogowe, w którym 

ustal rozdzielczość pliku wyjściowego w polu “Rozmiar obrazu”. 

 

 
 

� Ustaw parametry  

a. “Wygładzenie pikseli” oznacza wygładzanie krawędzi, im wartość wyŜsza, tym 

krawędzie bardziej „gładkie”, optymalna wartość dla  “Maks. Głębokość 

Raytracingu” wynosi 5.  
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b. Zaznaczenie opcji “Szybki tryb” przyspiesza przeliczanie, jednocześnie 

ukrywając efekty chropowatości powierzchni. 

c. Włączenie “Przewidywanie cieni” przyspiesza proces przeliczania, natomiast 

moŜe to spowodować wyświetlenie błędnych cieni. 

� Metody zapisu  

a. Zdjęcie –  standardowe zdjęcie. 

b. Szkła 3D– zdjęcie, które moŜna oglądać w specjalnych, trójwymiarowych 

okularach. 

c. Panorama – zastosowanie aktualnego połoŜenia punktu jako centrum i objęcie 360 

stopni do przeliczenia całej sceny.  

� Po określeniu wszystkich opcji, kliknij przycisk „OK”.  

§3.12 Wycena 

§3.12.1 Auto wycena 

Zgodnie z danymi wyceny i dodanymi akcesoriami aktualnie wykonanego planu oraz 

zainstalowanymi obiektami utwórz listę wyceny. 

Etapy: 

1. Wybierz „Wycena” � Auto wycena i potwierdź wymiary. 
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2.  Pojawi się okno dialogowe „Opcja wyceny” w którym moŜesz wpisać cene 

jednostkową produktu i tryb statyczny panelu drzwi, szuflady i uchwytu. Kliknij 

„OK.” i pojawi się okno dialogowe „Wycena”, w którym zostana wyświetlone 

szczegółowe odnośnie wyceny obiektu.  

 

 

 

 



                                                                                                    KD Max user manual 

197 

 

 
Na liście wyceny kliknij prawym przyciskiem myszyi wyświetli się menu 

przedstawione powyŜej.  

 

Dodawanie danych produktu do wyceny: 

1. W oknie „Wycena” Kliknij w dowolnym miejscu prawym przyciskiem myszy aby 

wywołać polecenie „WskaŜ sz. stojacą”, „WskaŜ sz. wiszącą” lub „WskaŜ akcesoria”. 

2. Pojawi się okno dialogowe ”Catalog”. Wybierz odpowiedni produkt i naciśnij “OK”. 

3. Wyświetli się okno dialogowe „Inf o wycenie” w którym uŜytkownik moŜe 

wprowadzić ilość i wymiary wskazanego obiektu.  

4. Jeśli podstawą wyliczenia ceny jest „piece”, nie musisz wpisywać wymiarów, jeśli 

wysokość ceny bazuje na „m” naleŜy wpisać przynajmniej jeden parametr. Jeśli cena 

jest wyliczana na podstawie „m2” uŜytkownik musi wprowadzić przynajmniej dwie 

wartości; jeŜeli cena jest zalezna od „m3” naleŜy wpisac dane przynajmniej trzech 

parametrów, aby uzyskać prawidłowy rezultat.  
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Edytuj: 

1. Z listy wyceny wybierz dane które chcesz zmodyfikować i kliknij polecenie 

„Edytuj” z menu wyskakującego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.  

2. Wyświetli się okno dialogowe „Inf o wycenie”, zawierające oryginalne dane 

produktu, które teraz moŜna zmodyfikować. 

3. Kliknij “Ok” i wprowadzone dane zostaną zaktualizowane.  
 

Modify product number and size: 

1. Select a piece of data to be modified in the quotation list and select the "Number and 

size" command from the shortcut menu of the right mouse button. 

2. In the pop-up “Number and size" dialogue box, re-input the product number and size. 

3. Click “Ok” and the number and size are reset. 
 

Usuń: 

1. Z listy wyceny wybierz dane które chcesz usunąć i kliknij polecenie „Usuń” z menu 

wyskakującego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. 

2. Aby uŜytkownik mógł wycofać się z błędnego zaznaczenia, program wyswietla 

komunikat czy na pewno te dane maja być usuniete. Jeśli uŜytkownik naciśnie 

„Tak” dane zostaną usuniete.  
 

Dodaj opłatę: 

1. Z listy wyceny wybierz jednostkę, do ktorej chcesz dodać opłatę i kliknij polecenie 

„Dodaj opłatę” z menu wyskakującego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. 

2. Pojawi się okno dialogowe „Dodaj opłatę”  
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3. W powyŜszym oknie dialogowym program posiada kilka metod przeliczeń opłaty. 

Najpierw wskaŜ odpowiednia opłatę a nastepnie wpisz odpowiednia wartość w 

ramce obok.  

4. Wyjasnienia ustawień kaŜdej z metod i końcowa cena: 

� Jeśli chcesz dodać 10% aktualnej ceny, naleŜy wpisać 110% w ramce edycji pierwszej 

metody wyliczeń. Nacisnij “Ok” aby powrócic do listy wyceny. W kolumnie „Dodaj” 

wyświetli sie “x110%”.Teraz formuła wyliczenia ceny jest nastepująca: “Realna 

cena”= “cena jednostkowa” x “Nr” x “Dodaj”. 

� Jeśli chcesz dodać 10% aktualnej ceny, naleŜy wpisać 1.1 w ramce edycji drugiej 

metody. Nacisnij “Ok” aby powrócic do listy wyceny. W kolumnie „Dodaj” wyświetli 

sie “x1.1”.Teraz formuła wyliczenia ceny jest nastepująca: “Realna cena”= “cena 

jednostkowa” x “Nr” x “Dodaj”. 

� Metoda przeliczeń jest róŜna w zaleŜności od „ J. ceny” wybranego produktu. Jeśli 

cena jest liczona za metr zostanie dodana wartość za metr. Jeśli cena jest przeliczana 

za sztukę zostanie dodana i wyświetlona cena za sztukę. Teraz wyjaśnimy dwie 

metody dodawania ceny za metr. 

� Wybierz trzecią metode przeliczeń i wpisz 20. Nacisnij “Ok” aby powrócic do listy 
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wyceny. W kolumnie „Dodaj” wyświetli sie “+20m”.Teraz formuła wyliczenia ceny 

jest nastepująca: „realna cena” = “Cena” x “Nr” + “Nr” x “Dodaj”. 

� Wybierz czwartą metode przeliczeń i wpisz 20. Nacisnij “Ok” aby powrócic do listy 

wyceny. W kolumnie „Dodaj” wyświetli sie “+20%m2”.Teraz formuła wyliczenia 

ceny jest nastepująca: „realna cena” = “Cena” x “Nr” + “Cena” x “Nr” x “Dodaj”. 

� Wybierz piątą metode przeliczeń i wpisz 100. Nacisnij “Ok” aby powrócić do listy 

wyceny. W kolumnie „Dodaj” wyświetli sie “+100”.Teraz formuła wyliczenia ceny 

jest nastepująca: „realna cena” = “Cena” x “Nr” +  “Dodaj”. 
 

 

ZniŜka: 

1. WskaŜ jednostkę dla której chcesz wykonac zniŜkę i z menu wyskakującego po 

kliknieciu prawym przyciskiem myszy wybierz polecenie „ZniŜka”. 
 

 

 

2. Wyświetli się okno dialogowe „ZniŜka”  

3. Sposób zastosowania tej funkcji jest taki sam jak opisanej wczesniej metody 

„Dodaj”. Najpierw naleŜy zaznaczyć odpowiednia metodę a nastepnie wpisać 

wartość w ramce edycji. Naciśnij przycisk “Ok” i program wyświetli formułę 

przeliczania ceny danego produktu w kolumnie „ZniŜka”. 
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Otwórz wycenę: 

1. W oknie wyceny kliknij prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu wybierz 

polecenie „Otwórz wycenę” 

2. Wyświetli się okno dialogowe “Wybierz wycenę” , W którym znajdują się zapisane 

listy wycen. 

 

3.  Zaznacz liste którą chcesz otworzyć i kliknij “OK” . 

4. Ta funkcja jest odpowiednia dla opcji “Wycena ręczna” poniewaŜ moŜna dokonywac 

modyfikacji orginalych cen aby utworzyc nową listę. 
 

Zapisz: 

Kliknij prawym przyciskiem myszy. Na monitorze wyświetli się menu, z którego 

wybierz opcje “Zapisz” i wprowadź nazwę dla listy cen w oknie dialogowym “Podaj nazwę 

wycenianej listy”. 

 

Zapisz jako: 

Kliknij prawym przyciskiem myszy, pojawi się menu z którego wybierz „Zapisz jako” 

i wpisz nazwę wycenianej listy w pojawiającym się oknie dialogowym “Podaj nazwę 

wycenianej listy”.Jesli chcesz utworzyc nową liste wyceny na podstawie danych z listy 

zastosuj polecenie „Zapisz jako” i lista z wprowadzonymi zmianami zostanie zapisana a 

oryginalna pozostanie bez zmian. 

 

Eksport: 

Eksportuj listę cen do programu Excel i drukuj. 
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§3.12.2 Wycena ręczna 

Ta komenda słuŜy do utworzenia samodzielnie listy wyceny produktów. W tym 

przypadku nie jest potrzebne wykonanie projektu zabudowy kuchni. 

Istnieje moŜliwość otwarcia zapisanej wcześniej wyceny i wykonania modyfikacji w 

celu utworzenia nowej.  

 

 

§3.12.3 Lista drzwi 

      Wybierz „Wycena” �  Lista drzwi i program wyświetli wszystkie informacje odnośnie 

wszystkich tych obiektów w excelu. 

§3.12.4 Lista drzwi przesuwnych  

      Wybierz „Wycena” � Lista drzwi przesuwnych i program wyświetli wszystkie 

informacje odnośnie wszystkich tych obiektów w excelu. 

§3.12.5 Inf o produkcie  

Wyświetla okno dialogowe w którym znajduja się dane produktu i umoŜliwia 

modyfikowanie tych informacji.  

Wybierz „Wycena” � Inf o produkcie, a nastepnie kliknij na wybrany produkt. 
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§3.12.6 Dodane akcesoria  

Wyświetla liste akcesoriów i umozliwia ich modyfikację.  

Wybierz „Wycena” � Dodane akcesoria, następnie wskaŜ produkt na temat którego 

chcesz uzyskać informacje.  
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§3.12.7 Ustawienia cen 
Ustaw wycenę zgodnie z ceną jednostkową.  

Z menu „Wycena” wybierz  opcję „Ustawienia cen”  

 

 

 

3.12.7.1 Od sztuki 
           1. Wybierz „Od szt.” i kliknij przycisk „Następny” aby przejść do okna ze 

szczegółowymi ustawieniami. 

W pojawiającym się oknie dialogowym „Ustawienia cenowe od szt.” Aby w 

róŜnym stopniu modyfikować cenę jednostkową produktu. Aby dokonac modyfikacji w 

kolumnie “Wspólna cena” z menu wybierz „Opcje”� „Edytuj katalog”  
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2. Kliknij ‘Dalej’ aby ustawić cenę dla frontów.  

 

 

3. Kliknij ‘Dalej’ aby ustawić klasę cenową akcesoriów. MoŜliwość utworzenia i 

modyfikowania biblioteki akcesoriów. 
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4. Kliknij „Dalej” aby dodać akcesoria do biblioteki. 

W oknie dialogowym „Biblioteka akcesoriów” znajduja się dwie kategorie 

Kier1 i Kier2. Wszystkie jednostki mogą być dodawane do kategorii modyfikowane i 

usuwane.  

 

 



                                                                                                    KD Max user manual 

207 

 

3.12.7.1 Od długości  
           1.  Wybierz „Od szt.” i kliknij przycisk „Następny” aby przejść do okna ze 

szczegółowymi ustawieniami. 

Zgodnie z typem jednostki, wysokością i głębokością, jednostki w  zabudowie 

są podzielone na rózne serie w celu ustawienia cen. Gdy zostanie zaznaczona opcja 

„Od długości” program automatycznie wyszuka szafkę pasującą do kategorii ceny. 

Uwaga: Jeśli w ramkach „Wysokość” i „Głębokość” nie ma ustawień, oznacza to 

Ŝe oba te parametry nie mają Ŝadnych ograniczeń. 

              

 

 

2.  Kliknij „Dalej” aby ustalić cenę zabudowy zaleŜną od długości.  
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Ustaw cene zgodnie z serią i klasą jednostki. Dalsze działania przebiegają jak w opcji 

„Od szt.”. 

 

§3.13 Rysunki 

Pozwala na utworzenie planu rysunku, rysunku elewacji, instalacji wodno 

elektrycznych zabudowy kuchni. 

§3.13.1 Ustawienia rysunków 

Wybierz „Rysunki”� Ustawienia rysunków i pojawi się umieszczone poniŜej okno 

dialogowe „Opcje ustawień rysunku”: 
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1. Kolor 

W tej zakładce moŜna ustawić dowolny kolor kaŜdego z komponentów. Kliknij 

dowolną ramkę lewym przyciskiem myszy i wyświetli się okno dialogowe w którym 

moŜna dokonać ustawień koloru.  

2.  Plan Drawing 

Set the display mode of plan drawing. 

3.  Elevation Drawing 

Set the display mode of elevation drawing. 

4.  Layer Board/Corner Cupboard 

Set the display mode of layer board and corner cupboard in the elevation drawing. 

5.  Water/Electricity Drawing 

Set the display mode of water/electricity drawing. 

6.  Other  

Set other details of the drawing, such as: The format of font in the drawing etc.  

§3.13.2 Instalacje wodno elektryczne  

1. Wybierz „Rysunki”� Instalacje wodno elektryczne i wyświetli się następujące okno 

dialogowe: 
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2.  Wybierz jeden z trybów lokalizacji:  

(1) Wstaw w oknie dialogowym  

(2) Ustaw przez wskazanie punktu na podłodze  

(3) Ustaw przez wskazanie punktu na ścianie 

3.  Kliknij prawym przyciskiem myszy, pojawi się menu  

Wybierz komendę, naciśnij lewy przycisk myszy i po ustawieniu kursora we 

właściwym połoŜeniu zwolnij przycisk myszy. Wyświetli się okno dialogowe 

„Dodaj/Edytuj”, w którym ustaw parametry i kliknij “OK”  aby dodać gniazdko (lub   

dopływ, kratkę wentylacyjną itp.). 

 

 

Funkcje: edytuj i usuń  
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Aby zmodyfikować lub usunąć wstawione gniazdko (lub inna jednostkę) lewym 

przyciskiem myszy kliknij  wybrana ikonę na rysunku, a następnie prawym i wyświetli 

się menu z którego naleŜy wybrac opcję edycji lub usunięcia  danego obiektu.  

 Wyczyść UmoŜliwia usunięcie wszystkich ustawień  instalacji wprowadzonych na 

rysunku. 

§3.13.3 Ustawienia oznaczeń wod/elekt. 

UmoŜliwia wstawienie do projektu ikony dla instalacji wodnej lub przewodów 

elektrycznych. 

Etapy: 

1. Wybierz „Rysunki” � Ustawienia oznaczeń wod/elekt. 

2. W pojawiającym się oknie dialogowym wskaŜ rodzaj ikony.  

 

      
3. po kliknieciu prawym przyciskiem myszy uŜytkownik moŜe wybrać inną ikonę. 
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§3.13.4 Rysunki wykonawcze  

Rysunki zawierające: plan przestrzenny, elewację, blat a takŜe instalacje wodno 

elektryczne. 

Etapy: 

1. Wybierz „Rysunki” �rysunki wykonawcze  

2. W wyskakującym oknie dialogowym „PokaŜ wszystkie rzuty”  zaznacz rysunki które 

chcesz utworzyć, ustaw obszar rysowania i  ratio, a następnie naciśnij “OK”. Program 

wykona transfer danych do ICAD i wygeneruje odpowiednie projekty.  
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§3.13.5 Perspektywa 

Export projektu w formie wyświetlania szkieletowego do pliku CAD 

1. Wybierz odpowiedni kąt kamery.  

2. Z menu „Rysunki”  wybierz „Perspektywa”, program wyeksportuje wyświetlając 

szkieletowo projekt do systemu BtoCAD.  
 

§3.13.6 Okno 2D 

        Uruchomienie programu BtoCAD  

Wybierz „Rysunki” �Okno 2 D, system uruchomi program BtoCAD. 
 

§3.14 Opcje 

§3.14.1 Aktualnie uŜyty styl frontów  

Wybierz „Opcje” � Aktualnie uŜyty styl frontów. Wyświetli się okno dialogowe 

przedstawiające aktualnie zastosowany styl frontów w projekcie. Kliknij przycisk 

„Zastąp” aby zmienić aktualny styl drzwi. W pojawiającym się oknie dialogowym 

„“WskaŜ styl frontów”, najpierw wybierz “wzór drzwi”, a następnie “Seria stylu”. Kliknij 

dwukrotnie podgląd obrazka aby zastąpić poprzedni styl nowym. 
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§3.14.2 Ustawienia parametrów  

Wybierz „Opcje” � Ustawienia parametrów . Pojawi się okno dialogowe „Ustawienia 

parametrów”. Wybierz zakładkę „Uchwyt” aby zmienić uchwyty zastosowane w 

projekcie.  

                  

 
 

Kliknij drugą zakładkę „Blat” aby zmodyfikować grubość i styl blatu. 

W czerwonej ramce mamy dwie nowe funkcje. Pierwsza to ustawienie odległości tyłu 

szafki od ściany. Druga to ustawienie odległości blatu od ściany, kolumny, obiektu.  
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Zakładka „Listwy” umoŜliwia dokonanie ustawień cokołu, l. podszafkowej i l. 

wieńczącej. 
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Zakładka „Inne”. UŜytkownik moŜe ustawić domyślnie poziom na którym będą 

znajdowały się szafki wiszące: 

W czerwonej ramce znajdują się funkcje  zaznaczania. Jeśli np. wybierzemy opcję 

„Rysuj odpływy po umieszczeniu zlewu” program przypomni uŜytkownikowi o ustawieniu 

odpływów gdy na scenie zostanie zainstalowany zlew. 

 

 

                           

§3.14.3 Ustawienia materiałów  

Wybierz „Opcje” � Ustawienia materiałów. Wyświetli się okno dialogowe 

„Ustawienia materiału” przedstawiające kaŜdy materiał lub  kolor kaŜdej jednostki 

zastosowany w projekcie. UmoŜliwia modyfikacje nałoŜonej tekstury lub koloru na 

obiektach.  
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3.14.3.1 Dodawanie kolorów i materiałów z biblioteki  
Etapy: 

1. W oknie dialogowym „Ustawienia materiału” naciśnij przycisk „Nowy”. W 

pojawiającej się ramce wpisz nazwę nowego szablonu koloru. 
 

                                      

2. W oknie dialogowym „Ustawienia materiału” w kolumnach są wyświetlone 

wszystkie szczegółowe komponenty. Kliknij wybraną jednostkę, którą chcesz 

zmodyfikować. Naciśnij przycisk „WskaŜ materiał”  lub „WskaŜ kolor”.  
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                                                                                                                      KD Max user manual 
 

220 

3. W pojawiającym się oknie zmień teksturę wybierając jeden z dostępnych wzorów 

z wyświetlającego się okna biblioteki za pomoca dwukrotnego kliknięcia 

podglądu materiału lub tekstury. 

 

3.14.2.2 Usuń schemat materiałów/ kolorów  
W oknie dialogowym „Ustawienia materiału” naciśnij „Usuń” aby usunąć 

utworzony szablon kolorów. 

 

3.14.2.3 Modyfikuj bibliotekę materiałów/ kolorów  
Wybierz opcje „Zmień nazwę”  w oknie dialogowym „Ustawienia materiału”  aby 

zmienicć nazwę szablonu. Wpisz nową nazwę dla projektu i kliknij  “OK”. W nowym 

projekcie moŜesz takŜe modyfikować tekstury jednostek  po naciśnięciu  przycisku 

„WskaŜ materiał”  lub „WskaŜ kolor”.  

 

3.14.2.4 Aktualizacja materiałów na scenie  
Kliknij “OK” w oknie „Ustawienia materiału” aby zaktualizować ustawione 

materiały i kolory zabudowy. W pojawiającym się oknie dialogowym „Aktualizuj 

materiał” zaznacz komponenty, które chcesz zaktualizować i kliknij “OK”. Teraz 

wybrane komponenty zostana wyświetlone na scenie zgodnie z wprowadzonymi 

zmianami.   
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§3.14.4 Biblioteka materiałów  

Wybierz „Opcje” � Biblioteka materiałów. W pojawiającym się oknie dialogowym moŜna 

ustawic wszystkie materiały. Kategoria „Grupa” zawiera materiały posortowane według ich 

uŜyteczności. Kategoria „Rodzaj” zawiera listę tekstur. KaŜda z kategorii  posiada trzy 

przyciski umoŜliwiające dodanie nowej kategorii, zmianę  nazwy lub usunięcie juŜ 

istniejącej.  
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3.14.4.1 Ustaw rozmiar 
Kliknij daną opcję i w pojawiającej się ramce dialogowej wpisz Ŝądany rozmiar w jakim 

ma być wyświetlany podgląd tekstury i naciśnij “OK” aby zapisać zmiany.   

 

3.14.4.2 Dodaj nowy materiał 
Kliknij tą komendę i w pojawiającym się oknie dialogowym  „Otwieranie” wybierz 

jeden lub więcej plików  materiałów w formacie JPG i kliknij „ Otwórz”. Wybrany plik 

(pliki) zostanie wyświetlony w oknie biblioteki materiałów.  

 

3.14.4.3 Definiuj inf o materiale 
Kliknij to polecenie aby wyświetliło się okno dialogowe „Edytuj właściwości 

materiału” w którym moŜna zmodyfikować dane materiału. 

 

3.14.4.4 Usuń materiał 
Kliknij to polecenie aby usunąć wybrany materiał.  

§3.14.5 Biblioteka kolorów  

Wybierz „Opcje” �Biblioteka kolorów. Wyświetli się okno dialogowe umieszczone 

poniŜej. Wszystkie funkcje przebiegaja tak samo jak w opisanym wcześniej oknie 

dialogowym „Biblioteka materiałów”. 
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§3.14.6 WskaŜ aktualne pomieszczenie  

Program KD Max V4 umoŜliwia importowanie więcej niŜ jednego pomieszczenia do 

VR.  Więc uŜytkownik  musi zastosować funkcję  „WskaŜ aktualne pomieszczenie” aby 

wybrać  to które chce zaprojektować.  

Wybierz „Opcje”� „WskaŜ aktualne pomieszczenie”  i w wyświetlanym oknie 

dialogowym lewym przyciskiem myszy zaznacz pomieszczenie w którym chcesz 

zaprojektować zabudowę kuchenną. Istnieje takŜe moŜliwość zmiany nazwy kaŜdego z 

pomieszczeń.  
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§3.14.7 Zarządzaj stylem drzwi  

To polecenie słuŜy do dodawania, modyfikowania i usuwania stylu drzwi zabudowy 

kuchennej.Aby zastosować te funkcje naleŜy wybrać „Opcje” � Zarządzaj stylem 

drzwi .Na styl drzwi składają się następujące komponenty: seria drzwi, klasa cenowa i 

model. 
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3.14.7.1 Dodaj styl drzwi  
W oknie „Zarządzaj stylem frontów” naciśnij przycisk „Dodaj” i wyświetli się okno 

dialogowe „Styl frontów. Ustaw wszystkie parametry. Na koniec kliknij “OK”i ten styl 

zostanie dodany do systemu . 
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3.14.7.2 Modyfikuj styl frontów 
W oknie „Zarządzaj stylem frontów” naciśnij przycisk „Edytuj”. Następnie wszystkie 

operacje przebiegają  jak w funkcji powyŜej.  

Zaznacz opcje „szczegóły” aby wyświetlić informacje o wszystkich stylach frontów. 

Naciśnij “Shift” aby zaznaczyć więcej stylów drzwi, których właściwości mogą być 

modyfikowane w oknie „Styl frontów”.  

 

3.14.7.3 Usuń front drzwi  
WskaŜ styl frontów, który chcesz usunąć (naciśnij “Shift” aby zaznaczyć więcej)  w 

oknie dialogowym „Zarządzaj stylem drzwi”. Następnie naciśnij „Usuń” i w wyświetlanym 

komunikacie kliknij „Tak”.   

 

§3.14.8 Edytuj katalog 

Wybierz „Opcje”� “Edytuj katalog” 

Modyfikuj lub usuń informacje znajdujące się w katalogu takie jak: modyfikacja 

specyfikacji produktu, utworzenie nowego produktu poprzez skopiowanie juŜ istniejącej 

jednostki itp.  
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Zmień grupę 
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Edycja 

              

3.14.8.1 Zmień nazwę katalogu  

W oknie dialogowym „Catalog” naciśnij przycisk „Zmień nazwe katalogu”. W 

pojawiającej się ramce wpisz  nowa nazwe katalogu.  Potwierdź kliknięciem “OK”.  

                 

 

3.14.8.2 Modyfikuj i usuń katalog  

Zmiana nazwy katalogu: W oknie dialogowym “Catalog” znajdują się cztery katalogi. Po 

prawej stronie kaŜdego z nich jest umieszczony przycisk „Zmień nazwę katalogu”. Kliknij  

to polecenie aby zmodyfikowac nazwę katalogu, wpisz nową nazwe i nacisnij “OK”, 

wszystkie jednostki w tej kategorii będą miały zmienioną nazwę.  

Usuń:Po prawej stronie dla kaŜdej z kategorii znajduje się polecenie „Usuń”.  Naciśnij 

przycisk i w pojawiającym się oknie dialogowym wybierz „Tak” aby usunąć 

wszystkie produkty znajdujące się w danej kategorii .  
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3.14.8.3 Modyfikuj, kopiuj i usuń produkty 

Modyfikuj i kopiuj: Kliknij  przycisk „Edytuj” znajdujący się po prawej stronie ramki 

„Specyfikacja”.  W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź  wymiary.  Zaznacz opcję 

„Kopiuj nowy produkt” i jednostka zostanie skopiowana zgodnie z wprowadzonymi 

ustawieniami parametrów.  

                                 

 

Usuń: Nacisnij „Usuń” po prawej stronie ramki „Specyfikacja” i produkt zostanie usunięty.  

 

3.14.8.4 Inf o zmianie  
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Nacisnij przycisk „Inf o zmianie” umieszczony po prawej stronie ramki „Specyfikacja”. 

Zmodyfikuj informacje o produkcie w wyświetlanym oknie dialogowym „Zmień dane 

produktu” takie jak: kod, nazwa, numer modelu itd.  Nacisnij przycisk „Akcesoria” jeśli 

chcesz zmodyfikować akcesoria wybranego produktu.  

§3.14.9 Zarządzaj stylem całości  

   W programie KD Max V4, podczas konwertowania z  2D do 3D, wyświetla się okno 

dialogowe, w którym uŜytkownik moŜe wybrać ogólny styl zabudowy. 
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       Kroki: 

       1. Wybierz Opcje � Zarządzaj stylem całości. Teraz uŜytkownik moŜe dodać nowy 

styl do systemu.  
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  2. Kliknij „Nowy” aby dodac nowy styl i w pojawiającym się oknie dialogowym 

wprowadź ustawienia.  

 
 

§3.14.10 Inf  o kliencie i projekcie  

 

Etapy: 

1. Wybierz Opcje � Inf  o kliencie i projekcie  
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2. Wyświetli się okno dialogowe „Inf o kliencie”  

3. Wpisz szczegółowe informacje o kliencie. Dodatkowe informacje mogą być 

dodane w ramce „Uwagi”.  

4. Click “Następny”; wyświetli się okno dialogowe “Inf o projekcie”. 
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5. W oknie dialogowym „Inf o projekcie” wpisz kod projektu i nazwę i uwagi odnośnie 

projektu. W ramce „Plik” automatycznie zostanie zapisana aktualna nazwa pliku, jeśli 

plik nie został zapisany to miejsce pozostanie puste.  
 

6. Ramki „Twórz dane” i „Edytuj dane” są automatycznie wypełniane przez program na 

podstawie daty powstania pliku i jego ostatniej modyfikacji.  

 
Podczas zapisywania dane projektu są zapisywane w pliku. 

 

§3.14.11 Inf o projekcie  

To polecenie pozwala uŜytkownikowi wyszukać informacje na temat projektu.  

Wybierz „Opcje” � Inf o projekcie. Wyświetli się okno dialogowe „Inf o projekcie”. 

Znajduja się tu dwa tryby wyszukiwania „Szukaj po kodzie” i „Szukaj po nazwie” z 

funkcją „Szczegóły” lub „Ogólne”. Po ustaleniu kategorii wyszukiwania naciśnij „Inf” i 

rezultat zostanie wyświetlony w arkuszu okna dialogowego. Zaznacz jeden z projektów z 

listy i kliknij „Inf o projekcie” lub „Inf dla klienta”, aby wyświetlic szczegółowe 
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informacje na temat projektu. 

 

 

§3.14.12 Inf o kliencie  

To polecenie pozwala uŜytkownikowi wyszukać informacje o kliencie.  

Wybierz „Opcje” � Inf o kliencie. Wyświetli się okno dialogowe „Inf o kliencie”. 

Znajduja się tu dwa tryby wyszukiwania „Szukaj po kodzie” i „Szukaj po nazwie” z 

funkcją „Szczegóły” lub „Ogólne” . Po ustaleniu kategorii wyszukiwania naciśnij „Inf” i 

rezultat zostanie wyświetlony w arkuszu okna dialogowego.  WskaŜ projekt z listy i 

kliknij „Inf o projekcie” lub „Inf dla klienta” aby wyświetlić szczegółowe informacje na 

temat projektu. 
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§3.14.13 Jednostki  

   W programie znajduja się dwie jednostki miar: metryczne i anglosaskie. Jeśli zostana 

zaznaczone j. metryczne wszystkie wymiary będą wyświetlane w milimetrach.. Jeśli 

uŜytkownik zaznaczy druga opcję wymiary będą pokazane w calach.  

§3.15 Pomoc  

§3.15.1 Aktualizuj…  

       UmoŜliwia zaktualizowanie programu KD Max V4. 

§3.15.2 O… 

       Wyświetla informacje na temat wersji oprogramowania, numer seryjny itd. 

 

 

 

 

 

 


