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ProdLib-kirjasto
Kirjastosta löytyvät kaikki Sewatek-tuotteet esitteineen ja
asennusohjeineen. Lisäksi sieltä löytyvät myös mm. detaljikuvat ja ETAhyväksynnät.
Kirjasto toimii AutoCAD-ohjelmissa sekä itsenäisenä työpöytäversiona.
Monet objektit on toteutettu parametrisina, joissa käyttäjä itse voi syöttää
halutut mittatiedot ja näin ollen saa liitettyä objektin halutun kokoisena
piirrokseen.
Sewatek-tuotteet ovat olleet kirjastossa 20.5.2016 alkaen.
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ProdLib-kirjaston käyttöönotto
Asennuspaketin lataaminen
Siirry ProdLib-yrityksen sivustolle www.prodlib.com

Napsauta hiirellä LATAA ilmaiseksi -painiketta. Tallenna ohjelman
asennuspaketti koneellesi.

Ohjelman asentaminen
Asenna ohjelma
kaksoisnapsauttamalla
asennustiedostoa
ProdLibSetup.exe ja seuraa näytön
ohjeita.

ProdLib-ohjelma asennuksen jälkeen
Voit hyödyntää Prodlib-kirjasto-ohjelmaa kahdella eri tavalla. Ohjelmaa
voi käyttää joko itsenäisenä tuotekirjastona tai sitten AutoCAD-ohjelmaan
integroituna lisäosana.
Käyttöohje
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ProdLib-kirjastojen hallinta tehtäväpalkista
ProdLib-kirjasto-ohjelma näkyy Windows 10 käyttöjärjestelmässä
oheisten kuvien mukaisesti näytön oikeassa alakulmassa sinisenä
kuvakkeena (muissakin Windowsin versioissa hyvinkin samanlaisena).
Kuvake näkyy joko tehtäväpalkissa tai piilotettujen kuvakkeiden
luettelossa.

tai
Tehtäväpalkki (Taskbar)
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Library Manager
Avaa kirjaston hallintaohjelma esim. Työpöydän kuvakkeella.

tai

painamalla Tehtäväpalkin ProdLib-painiketta
Napsauta Library manager –linkkiä päästäksesi hallinnoimaan käytössä
olevia kirjastoja.
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7 (12)

Sewatek-kirjaston ottaminen käyttöön (asentaminen)
Käytettävissä olevat kirjastot (Available Libraries) -välilehdeltä voit
asentaa Sewatek-kirjaston. Tässä näkyvät kaikki ne kirjastot, mitkä ovat
asennettavissa tällä hetkellä. Luettelossa ei näy niitä kirjastoja, mitkä olet
jo asentanut.
Voit ottaa Sewatek-kirjaston käyttöön painamalla Install-painiketta
valintaikkunan oikeassa reunassa.
Asennuksen jälkeen kirjasto tulee näkyviin Installed Libraries välilehdelle sekä AutoCAD-ohjelman ProdLib-valintanauhaan.
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Asennetut kirjastot (Installed Libraries)
Tässä näet mitkä kirjastot olet ottanut käyttöön (asentanut). Nämä
kirjastot ovat käytettävissä myös AutoCAD-ohjelmissa.

Asetukset (Settings)
Settings-välilehdeltä voit mm. päivittää Kirjasto-ohjelman uuteen
versioon. Tämä tapahtuu painamalla Check for software updates –
linkkiä tai valintaikkunan alareunan Version x.x.x päivityspainiketta silloin
kun uusi versio on saatavilla.
Oletuksena ohjelma tarkistaa kirjastojen ja itse ohjelman päivitysten
saatavuuden automaattisesti.
Päivitä ohjelma tarvittaessa painamalla Update Software –linkkiä.

Kun ohjelma on ajan tasalla näkyy vihreä merkki
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Selaa kirjastoja (Browse libraries)
Voit tarkastella kirjastoja vaikka sinulla ei olisikaan AutoCAD-ohjelmaa.
Tällöin voit avata kirjaston dwg-objektit esim. johonkin ilmaiseen dwgkuvien katseluohjelmaan.
Siirry tarkastelemaan kirjastoja avaamalla Browse ProdLib Libraries ohjelma esim. työpöydän kuvakkeesta.

tai
napsauttamalla tehtäväpalkin ProdLib-kuvaketta ja edelleen Browse
libraries –linkkiä.

Voit avata Sewatek-kirjaston napsauttamalla sitä luettelosta.
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Jos AutoCAD-ohjelma ei ole käynnissä, valintaikkunassa ei näy Insertpainiketta, jolla valittu objekti lisättäisiin piirustukseen.
Jos AutoCAD-ohjelmaa ei ole asennettuna, dwg-kuvan
kaksoisnapsauttaminen saa objektin aukeamaan mahdolliseen toiseen
ohjelmaan, esim. johonkin ilmaiseen dwg-kuvien katseluohjelmaan. (Jos
sellainen on asennettuna.)
Objektin lisääminen AutoCAD-piirrokseen ks. sivu Virhe. Kirjanmerkkiä
ei ole määritetty..
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Sewatek-kirjaston päivittäminen
Kirjaston objektit saattavat muuttua tai niitä tulee lisää. Saat
automaattisesti ilmoituksen aina kun Sewatek-kirjaston objekteista on
uusia versioita saatavilla.
Voit päivittää Sewatek-kirjaston Kirjaston hallinnasta (Library Manager).
Avaa Kirjaston hallintaohjelma esim. työpöydän kuvakkeesta.

Muuttuneiden tai uusien objektien päivittäminen
Vie kohdistin Sewatek-rivin päälle ja päivitä tuotekirjaston muuttuneet
objektit painamalla

-painiketta.

Kaikkien objektien lataaminen uudelleen
Vain tarvittaessa: KAIKKI tuotekirjaston objektit
voi ladata uudelleen painamalla
-painiketta.
Kirjaston päivittämisen edistymistä voi seurata
avautuvasta ohjelmaikkunasta.

Kirjaston poistaminen
Voit poistaa kirjaston koneeltasi painamalla punaista roskakoripainiketta.
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Kommentteja?
Tämä käyttöohje on tehty opastamaan, miten ProdLib ja Sewatektuotekirjasto otetaan käyttöön.
Jos havaitset tässä ohjeessa tai kirjaston Sewatek-tuoteobjekteissa jotain
puutteita tai haluat muuten kommentoida tai antaa kehitysideoita meille,
niin voit lähettää ne alla olevaan osoitteeseen.
Jyri Suorsa
Tekninen myynti
jyri.suorsa@sewatek.fi
050-5184796
Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 MONNINKYLÄ
sewatek@sewatek.fi
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