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ALGEMENE INFORMATIE

 Copyright
© Alle rechten voorbehouden. Behalve de door de wet vastgelegde 
uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden gekopieerd, vermenigvuldigd 
of in een database worden opgeslagen of op enige andere wijze gepubliceerd 
worden, zij het elektronisch, mechanisch, door kopiëren, filmen of enige andere 
wijze, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prodim 
International BV in Helmond (NL). 

Disclaimer
De invloed van de gebruiker op het meetproces is leidend, hem daarmee volledig 
verantwoordelijk makende voor de nauwkeurigheid en veiligheid. Terwijl de 
Proliner wordt gebruikt is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker er voor 
te zorgen dat:

Niemand bij de meetdraad of de machine mag komen zolang de pen in 
gebruik (uitgetrokken) is. Een pen die los schiet, los gelaten wordt of een 
gebroken meetdraad kan leiden tot een snelle en onvoorspelbare intrekking 
van de meetdraad, wat kan leiden tot ernstige verwondingen wanneer iemand 
hiermee in aanraking komt.

Prodim adviseert om regelmatig controle metingen te doen om uzelf te 
verzekeren van de nauwkeurigheid. De Proliner  is een precisiemeetinstrument. 
Laat alleen getrainde werknemers werken met de Proliner. Gebruik de Proliner 
niet in ruimtes waar veel constructiewerk plaats vindt. 

Proliner is een geregistreerde merknaam van Prodim International BV.
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Inhoudsopgave
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Afstandsbediening
Proliner Afstandsbediening

Zichtlijn (meetdraad mag niet buigen)
	 •	 	Het	is	van	belang	goed	na	te	denken	hoe	en	waar	u	de	Proliner	positioneert,	zodat	u	uw	meetpunten	kunt	bereiken	

zonder de meetdraad te buigen.
	 •	 	Om	punten	om	een	hoek	te	kunnen	meten,	moet	u	de	leap-functie	gebruiken.	Meet	punten	aan	de	ene	zijde,	

maak de leap om te Proliner te kunnen verplaatsen en leg dan de punten aan de andere kant vast. Het proces kan 
worden herhaald tot het object volledig in één meting is vastgelegd.

3 punten vlak (2D-3D)
	 •	 	Een	drie-punten-vlak	wordt	gecreëerd	door	drie	punten	op	een	oppervlakte	vast	te	leggen.	De	driehoek	die	wordt	

getekend tussen deze punten is het constructievlak.

Standaard punt tot punt meting
	 •	 Raak	het	eerste	punt	met	de	pen	aan	en	druk	(•)
	 •	 Raak	het	tweede	punt	met	de	pen	aan	en	druk	(•).	Wanneer	u	met	de	contour	wilt	doorgaan,	houdt	u	de	(•)		
											ingedrukt.	Om	de	contour	te	eindigen,	drukt	u	(•	•	•).

Doorlopende meting
	 •	 Door	op	de	(	•	•	)	knop	te	drukken,	start	u	de	doorlopende	meting.	De	Proliner	zal	doorlopend	punten	meten			
											totdat	de	knop	(	•	•	)	opnieuw	wordt	ingedrukt.
	 •	 	Om	doorlopende	metingen	te	splitsen,	drukt	u	de	(	•	•	•	)	knop	voordat	u	met	de	volgende	doorlopende	meting	

begint.
	 •		 Het	is	beter	op	een	rustig	tempo	te	meten.	De	Proliner	meet	10	punten	per	seconde.	Dit	houdt	in	dat	hoe	sneller		
           u gaat, hoe minder punten per meter u meet.

 ( • )  “Knop 1”
Druk	eenmaal	op	(•).	Hiermee	
registreert u een enkel 
punt. De Proliner maakt 
automatisch een rechte 
lijn. Deze contour bestaat 
uit zowel rechte lijnen 
als radii, afhankelijk van 
de aard van het te meten 
object.
Druk na de meting van het laat-
ste	punt	op	knop	(	•	•	•	)	om	de	
lijn te beëindigen. 

( • • •)  “Knop 3”
 A.  Druk eenmaal op 
(•	•	•).		Hiermee	beëindigt	
u de contour en begint u, 
zonder naar een nieuwe 
laag te gaan, aan een nieuwe 
contour.
B. Druk en houd de knop vast.  
Hiermee beëindigt u de contour 
en start u een nieuwe terwijl u naar een 
nieuwe laag gaat. 
U hoort een andere en hogere geluidstoon

( • •)  “Knop 2”
Druk	eenmaal	op	(•	•).	Hiermee	
registreert u meerdere punten totdat 
u opnieuw op de knop drukt.  Deze 
contour bestaat uit zowel rechte 
lijnen als radii, afhankelijk van de 
aard van het te meten object.  
Druk en laat de knop los om te starten. 
Druk en laat los om de meting te stoppen. 
Houdt de knop niet ingedrukt tijdens het 
meten.

 ( • • • •)    “Knop 4”
 A.  Druk eenmaal op 
(•	•	•	•).	Hiermee	verwijdert	u	het	
laatste meetpunt van de contour. 
 B.  Druk en houd de knop vast. 

Hiermee verwijdert u de laatste 
contour. Door nogmaals op de knop 

te drukken en deze vast te houden, 
verwijdert u de voorgaande contour.
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In het hoofdscherm zijn alle menu’s toegankelijk door op de corresponderende knoppen te drukken.

Batterij-indicator
Aan	de	bovenkant	ziet	u	de	batterij-indicator	die	aangeeft	hoeveel	energie	de	batterij	nog	heeft.	Wanneer	20%	
van de batterij over is, begint de Proliner te piepen ten teken dat de batterij bijna leeg is. 

Gereedschap (sleutel)
Door op het gereedschap bovenin uw scherm te klikken, komt u in het menu General System Settings. Hier kunt u 
bijvoorbeeld talen en onderdelen kiezen. U kunt hier ook het piepvolume aanpassen en aangeven of het scherm 
moet oplichten na een gemeten punt of niet. Dit kan met name zinvol zijn wanneer u in een omgeving meet 
waarin de piep slecht is te horen. 

Datum en tijd
Klik hierop om de datum en tijd aan te passen. 
Proliner-logo 
Wanneer	 u	 op	 het	 Proliner-logo	 rechtsbovenaan	 klikt,	 dan	 zal	 het	 scherm	 omdraaien.	 Dit	 kunt	 u	 gebruiken	
wanneer de Proliner op de achterkant staat (en dus omgekeerd wordt gebruikt). 
About
Hier vindt u het serienummer en de softwareversie van uw Proliner en de contactgegevens van Prodim. 
Shutdown  
Klik op shutdown om het apparaat af te sluiten.

In de linkeronderhoek staat de naam aan wie de licentie is verleend. 
De disclaimer opent een scherm met hierin een verklaring over de copyrights. 

MEASURE - OPEN - TRANSFER worden verderop in deze handleiding uitgelegd. 

Hoofdscherm
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Projectie

Projectie-instellingen
De Proliner meet 3D-punten die geprojecteerd kunnen worden op 
een	2D-vlak.	Om	een	2D-vlak	te	definiëren,	kunt	u	verschillende	
projecties kiezen. De keuze van de projectie bepaalt hoe het vlak 
wordt samengesteld.
 
Het gemiddelde van iedere laag
Bijvoorbeeld een 2D-template
Het gemiddelde van alle punten in de laag bepalen de positie van 
het 2D-vlak. Iedere nieuwe laag heeft zijn eigen gemiddelde vlak.

Eerste contour iedere laag
Bijvoorbeeld een ruimte met meerdere 2D-vlakken
Het gemiddelde van alle punten in de eerste contour van een laag 
bepalen de positie van het 2D-vlak. De eerst gemeten contour is 
het projectievlak. Iedere nieuwe laag gebruikt zijn eerste contour 
als projectievlak.

	  

Het gemiddelde van alle punten
Bijvoorbeeld een template met meerdere lagen (met gaten en een tekenlaag)
Het gemiddelde van alle punten bepaalt de positie van het 2D-vlak. Iedere nieuwe laag voegt punten 
toe aan het gemiddelde vlak.

Eerste contour van alle punten
Bijvoorbeeld een keukenblad en de gootsteen in een aparte tekenlaag
Het gemiddelde van de eerste contour van de eerste laag bepaalt de positie van het 2D-vlak. De eerste 
gemeten contour dient als projectievlak. Iedere nieuwe laag zal de eerste contour van de eerste laag als 
projectievlak gebruiken.

Horizontaal (alleen met inclinometer)
Bijvoorbeeld een bovenaanzicht van een kamer
Alle gemeten punten worden naar een horizontaal vlak geprojecteerd. De Proliner creëert een 
horizontaal vlak op het eerste contourniveau met minimaal een punt.

Verticaal (alleen met inclinometer)
Bijvoorbeeld een muur
Alle gemeten punten worden naar een verticaal vlak geprojecteerd. De Proliner creëert een verticaal 
vlak op het eerste contourniveau met minimaal twee punten.

Geen
Alle gemeten punten worden in 3D vastgelegd. Er wordt GEEN gemiddelde genomen en er vindt geen 
projectie naar 2D-punten plaats.
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3-Punten-vlak-projectie

1  Een vlak is ieder plat, tweedimensionale 
oppervlakte. Er moeten minimaal drie punten 
worden gemeten om een vlak te bepalen. Drie 
willekeurige punten kunnen een vlak vormen. 
Wanneer	de	punten	van	een	vlak	zijn	bepaald,	
worden alle nieuwe punten geprojecteerd naar 
dat vlak.

 

2  De randen van het vlak worden op basis 
van de door het vastgelegde 3-punten-
vlak, oneindig naar buiten geprojecteerd. 
Dit is de 2D-oppervlakte waarnaar alle 
nieuwe punten worden geprojecteerd. 

3	 	Wanneer	 u	 het	 projectievlak	 heeft	 vastgelegd	
met behulp van het 3-punten-contour, stopt 
u	 de	 contour	 door	 de	 knop	 (	 •	 •	 •	 )	 van	 uw	
afstandsbediening in te drukken. De tekening is 
nu klaar om uw 2D-tekening in een 3D-ruimte 
vast te leggen. Het maakt niet uit of u punten 
boven, onder of op het vlak vastlegt; alle punten 
worden loodrecht ‘geprojecteerd’ op het vlak. 

4  De punten zijn nu vastgelegd op een 
enkel vlak waardoor de data overgezet 
kan worden voor 2D-productie. 
Voorbeelden zijn: Procutter, Plotter en CNC. 

 
Vlakken kunnen vanuit iedere hoek worden 
bepaald.

1

2

3

4
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Compensatie

Wat is compensatie?

De meting moet worden gecompenseerd door de dikte van de penpunt, welke een omtrek van 2.5 mm heeft. Dit 
betekent dat u te ruim meet wanneer u de buitenkant van een contour meet en te nauw als u de binnenkant hiervan 
meet.	Afhankelijk	van	de	richting	waarin	u	gaat	meten,	kunt	u	kiezen	voor	een	linkse	of	rechtse	compensatie.	Wanneer	
u ‘geen’ compensatie selecteert, wordt er tijdens het meten niets gecompenseerd. U kunt dit na afloop van de meting 
bij het bewerken van de tekening zelf aanpassen.

De pen legt de punten vast vanaf het absolute midden van de punt van de pen. De buitenkant van de pen is dat wat 
het object aanraakt bij de meting. Hierdoor ontstaat een verschil van 2,5 mm tussen het object dat u meet en wat de 
Proliner-pen vastlegt.

Kies de gewenste compensatie-instelling van het instellingen-menu

Compensatie-instelling:  GEEN - De radius van de meetpen wordt niet gecorrigeerd. De gebruiker kan handmatig een 
correctie aanbrengen door in 
de CAD-software te tekenen. 

   RECHTS	 -	 Meet	 een	
buitencontour met de klok 
mee. Het object bevindt 
zich rechts van u gezien 
de meetrichting. De 
binnencontour moet u tegen 
de	 klok	 in	 meten.	Wanneer	 u	
tegen de klok in meet, bevindt 
ook nu het object zich aan uw 
rechterzijde.

   LINKS	 -	 Meet	 een	
buitencontour tegen de klok 
in. Het object bevindt zich links 
van u gezien de meetrichting. 
De binnencontour moet u 
met de klok mee meten. 
Wanneer	 u	 met	 de	 klok	 mee	
meet, bevindt ook nu het 
object zich aan uw linkerzijde. 
Opmerking - meten in de 
verkeerde richting resulteert in 
foute meetresultaten.
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Compensation 
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Meten

Project 
U kunt een nieuw project aanmaken en informatie over het project, zoals klantnaam, klantadres en uitvoerder 
toevoegen. Een project kan uit meerdere metingen bestaan en al deze metingen krijgen dezelfde projectinformatie.

Bestand (meting)
U kunt een nieuw bestand (meting) aanmaken en informatie over het bestand, zoals materiaal, onderdelen en 
opmerkingen toevoegen. Een bestand is onderdeel van een project en bestaat zowel uit projectinformatie als 
bestandsinformatie. 

Instellingen  
In de grijze box onder aan het scherm ziet u de huidige instellingen. Deze kunnen worden aangepast door op 
de knop ‘Instellingen’ te drukken.

Start  
Wanneer	u	alles	heeft	ingesteld,	druk	dan	op	START.

Een pop-up scherm (zoals rechts weergegeven) verschijnt. Het scherm vraagt u de meetarm van de Proliner 
op-en-neer (verticaal) en links-en-rechts (horizontaal) te bewegen. Als u dit heeft gedaan, bent u klaar om met 
de meting te beginnen.

Wanneer	u	de	meetarm	horizontaal	en	verticaal	beweegt,	 let	er	dan	op	dat	er	
niet aan de meetdraad wordt getrokken. De meetdraad dient volledig opgerold 
te	te	zijn.	Om	te	voorkomen	dat	u	tijdens	de	indexering	aan	de	draad	trekt,	wordt	
aangeraden om de meetarm en de pen samen in één hand vast te houden.
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Meetscherm

Overzicht

Bovenaanzicht

Roteren

Scherminstellingen

Slepen

Zoom

Slepen
Beweeg de meting door op het scherm te drukken en het te bewegen.

Zoom
Zoom in door naar beneden te bewegen en zoom uit door naar boven te bewegen.

Roteren
Roteer	de	meting	door	het	scherm	in	te	drukken	en	te	bewegen.

Bovenaanzicht
De meting wordt vanuit het bovenaanzicht getoond voor de geselecteerde laag.

Overzicht
Toont de volledige meting passend op het scherm.

Scherminstellingen
Verschillende instellingen - zie volgende pagina

Projectie
Wanneer	 u	 ‘projectie’	 kiest,	 kunt	 u	 de	 projectie-instellingen	 op	
uw Proliner aanpassen. Tijdens het meten wordt dit meestal niet 
aangepast, omdat u voor aanvang van een meting de projectie instelt. 

Compensatie
Door te kiezen voor compensatie kunt u de instellingen van de 
compensatie naar links, rechts of geen veranderen. Het is aan te 
raden voor aanvang van de meting de juiste compensatie-instelling te 
kiezen. U kunt de compensatie aanpassen voor een contour, een laag 
of  voor alles.

Tolerantie
Door tolerantie te kiezen, kunt u de tolerantie van de machine 
instellen. De standaardinstelling is vastgesteld op de hoogst haalbare 
nauwkeurigheid die de Proliner aan kan. Het veranderen van de 
tolerantie kan resulteren in minder accurate tekeningen en in meer of 
minder punten.

Oorsprong
Dit is de meest belangrijke instelling van het menu. Deze functie 
maakt het mogelijk om de x-as van de tekening vast te stellen of aan te 
passen. De functie wordt vaak gebruikt om de tekening te draaien om 
het bewerken en exporteren eenvoudiger te maken. 
Gebruiksaanwijzing: Selecteer het punt in de linkeronderhoek van het 
scherm of selecteer het punt in de rechteronderhoek van het scherm.

Onder	de	bewerkfuncties	is	een	drop-downmenu	met	onder	
andere	de	functies	Projectie,	Compensatie,	Tolerantie	en	Oorsprong.

http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
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Scherminstellingen

Lijndikte
Verander de dikte van de lijn op het scherm.

Contour
Toont u de gecompenseerde meting van de contour.

Elementeinde
Toont het einde van ieder element in een contour.

Ruwe punten
Toont de ruwe 3D punten, welke niet zijn ingevoegd en gecompenseerd.

Dimensies
Toont u de eventueel op de meting toegepaste dimensies. U kunt ook het lettertype en pijltype 
van de dimensies aanpassen.

Profielen
Toont u de eventueel op de meting toegepaste profielen.

Oorsprong
Toont	het	eerst	gemeten	punt	van	de	tekening	dat	altijd	correspondeert	met	de	Oorsprong.

Machine-oorsprong
Toont de positie van de Proliner gedurende de meting.

Z-lijnen
Toont de hoogte lijnen tussen de ruwe punten en het 2D contour.

Eerste contour identificeren
Toont de eerste contour als een lichtgrijze streepjeslijn.

Toon leapfrog
Toont de punten genomen voor een leapfrog meting (indien aanwezig).
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Verplaatsing Proliner - Leap

Leap - Herplaatsen van de Proliner

De Proliner leap-functie is ontwikkeld om de gebruiker ongelimiteerd 
bereik te geven bij het meten van grote objecten en oppervlakten.

Prodim heeft speciale leap-pods ontwikkeld, welke gebruikt worden 
als referentiepunten om de metingen met elkaar te verbinden.

Start uw meting zoals u normaal gesproken doet. Positioneer uw 
Proliner op een plaats waar uw pen de meeste punten van het te 
meten	object	 kan	bereiken.	Wanneer	 u	 klaar	 bent	met	 het	 eerste	
deel van de meting, dient u een leap te definiëren. 

Wanneer	u	op	Leap	drukt,	verschijnt	het	 leap-scherm.	Hier	kunt	u	
een nieuwe leap creëren als ook deze optie kiezen om een reeds 
gedefinieerde leap te verbinden.

U kunt daarna nieuwe leap-punten meten of bestaande punten in 
de huidige meting selecteren.

Na het kiezen van ‘meten nieuwe punten’ kunt u een leap-naam 
vastleggen en daarna de punten definiëren. 
•	 Druk	op	start.
•	 	Meet	de	4	punten	zo	nauwkeurig	mogelijk	met	knop	1	(•) op uw 

afstandsbediening. 
•	 Druk	op	beëindigen.

Nu kunt u de Proliner naar de nieuwe positie verplaatsen om de rest 
van	de	meting	af	te	ronden.	Op	de	nieuwe	positie	begint	u	opnieuw	
met leap. Kies in het drop-down menu de leap waarmee de tekening 
verbonden moet worden en druk op ‘Verbinden’.
•	 Druk	op	start.
•	 Meet	de	4	punten	opnieuw,	zo	nauwkeurig	mogelijk.
•	 Controleer	de	afwijking.	(Als	de	afwijking	binnen	de	tolerantie		
      valt, kunt u op ‘Accepteren’ drukken. Zo niet, meet dan de leap  
      opnieuw).
•	 Druk	op	beëindigen.

Ga nu door met de meting. Deze stappen kunnen zo vaak als nodig 
herhaald worden. Er is geen limitering aan het aantal keren dat u 
kunt leapen.

Regels voor een leapfrog-meting:
De referentiepunten moeten op een stabiele ondergrond geplaatst 
worden. De 4 punten mogen niet:  
1. Te dicht bij elkaar geplaatst worden;    
2. In één lijn geplaatst worden;
3. In een symmetrische vorm geplaatst worden.
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Bewerkknoppen

Klik op de  om een voorbeeld te openen van de functie in een filmpje. Sommige functies 
delen een film en andere hebben hun eigen film. 

 betekent dat er nog geen film over deze functie beschikbaar is.

Wanneer	een	knop	een	witte	driehoek	linksonder	in	de	hoek	heeft,	
betekent dat dat deze knop een drop-down menu heeft met 
meerdere	 commando’s.	 Om	 het	 menu	 te	 openen,	 houdt	 u	 deze	
bewerkknop ingedrukt.

Bewerken en controleren van tekeningen met de on-board CAD

Uitsnijdingen importeren
page 23

Verwijderen
page 22

Informatie PDF 
page 24-27

On-screen dimensies
page 17

Bewerken
page 18-19

Meten
page 16

Kiezen
page 15

Tekenen
page 20-21

Ongedaan maken / 
opnieuw

page 22

Snapshot
page 22

De bewerkknoppen zijn gegroepeerd om het zoeken eenvoudiger te 
maken

Omtrek selecteren

Element selecteren
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Bewerkknoppen
De selectie-opties

Laag selecteren

Contour selecteren

Omtrek selecteren

Element selecteren

Element selecteren  
Raak	een	enkele	lijn	aan	om	deze	te	selecteren;	raak	een	geselecteerde	lijn	aan	om	de	selectie	op	te	heffen. 

Omtrek selecteren 
Sleep over het scherm en ieder volledig element in de omtrek wordt geselecteerd.

Contour selecteren
Raak	een	lijn	uit	de	contour	aan	om	de	gehele	contour	ineens	te	selecteren.

Laag selecteren
Raak	een	lijn	van	de	laag	aan	om	de	gehele	laag	ineens	te	selecteren.

De knoppen in de selecteergroep worden gebruikt om enkele of meerdere elementen te selecteren.
De	geselecteerde	gegevens	worden	als	een	dik	rood	element	in	de	grijze	werkbalk	getoond.	Onderaan	
het	 scherm	kunt	u	de	gehele	 selectie	 ineens	opheffen	 (deselecteren).	Meerdere	elementen	kunnen	
geselecteerd worden. Aan de geselecteerde elementen kan een kleur worden gegeven, maar kunnen 
ook worden verwijderd, of er kan een snapshot van gemaakt worden.
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Bewerkknoppen

De knoppen in de meetgroep worden gebruikt om de nauwkeurigheid te verifiëren en de dimensies 
te controleren. De meetgegevens worden altijd getoond in de grijze werkbalk onder aan het scherm. 

Metingen	blijven	niet	in	beeld	wanneer	u	deze	meetknoppen	gebruikt.

Lijn meten 
Vindt metingen van rechte lijnen. 
Gebruiksaanwijzing:	Raak	het	einde	van	de	eerste	lijn	aan	en	raak	dan	de	het	einde	van	de	tweede	lijn	aan.	
Er zijn verschillende knoppen beschikbaar voor horizontale, verticale en punt-tot-punt dimensies.

Radius vinden
Vindt de radius van een boog. 
Gebruiksaanwijzing:	Raak	de	boog	aan.	De	radius	wordt	getoond	in	de	grijze	kolom	onderaan	het	scherm.

Hoek meten 
Maakt het mogelijk hoeken te meten.
Gebruiksaanwijzing: Selecteer de eerst lijn van de hoek. Selecteer een andere lijn van de hoek.
De hoek wordt getoond in de grijze werkbalk onderaan het scherm.

Hoek t.o.v. laag meten
Maakt het mogelijk het verschil in hoeken tussen twee lagen te meten. 
Gebruiksaanwijzing: Selecteer een punt in de eerste laag. Selecteer een punt in de tweede laag.
De hoek wordt getoond in de grijze werkbalk onderaan het scherm.

Keten meten
Geeft u de vierkante centimeters van een gesloten vorm in een enkele laag. 
Gebruiksaanwijzing:	raak	een	deel	van	de	betreffende	gesloten	contour	aan.	De	vierkante	afmetingen	worden	getoond	in	
de grijze werkbalk onderaan het scherm.

Oppervlakte meten
Geeft u de vierkante centimeters van een gesloten vorm in een enkele laag. 
Gebruiksaanwijzing:	Raak	een	deel	van	de	betreffende	gesloten	contour	aan.	De	vierkante	afmetingen	worden	getoond	in	
de grijze werkbalk onderaan het scherm. 

Z-Lijnen meten
Geeft de lengte van de Z-lijnen. De afstand tussen werkelijke gemeten punten en de geprojecteerde punten in de laag worden getoond.  
Gebruiksaanwijzing:	Selecteer	de	functie.	Dit	activeert	de	Z-lijnen.	Druk	op	de	betreffende	Z-lijn.	De	afstand	wordt	getoond	
in de grijze werkbalk onderaan het scherm. 

De meetopties

Radius vinden

Keten meten

Oppervlakte meten

Lijn meten Hoek meten

Hoek t.o.v. laag meten

Z-Lijnen meten

http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
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Bewerkknoppen

Knoppen in de on-screen dimensiegroep worden gebruikt om zichtbare data aan uw tekening toe te 
voegen. Deze dimensies zijn zichtbaar op het PDF-document dat vanaf de Proliner wordt geëxporteerd.

Lijndimensie
Laat metingen van rechte lijnen op het scherm zien.  
Gebruiksaanwijzing:	Raak	het	einde	van	de	eerste	lijn	aan	en	raak	het	einde	van	de	tweede	lijn	aan.	Het	derde	punt	dat	u	
aanraakt, is het gebied waar u de meting wilt zien. Diverse knoppen zijn beschikbaar voor horizontaal, verticaal en punt-
naar-punt dimensies.

Radiusdimensie
Laat metingen van radii op het scherm zien. 
Gebruiksaanwijzing:	Raak	de	betreffende	radiuslijn	aan.	Raak	dan	het	gebied	aan	waar	u	de	meting	wilt	zien.

Hoekdimensie 
Laat metingen van hoeken op het scherm zien.
Gebruiksaanwijzing:	Raak	de	eerste	lijn,	die	de	hoek	maakt,	aan.	Daarna	kiest	u	de	tweede	lijn	van	de	hoek.	Raak	het	ge-
bied aan waar u de meting wilt zien.

On-screen dimensies

Radiusdimensie

Lijndimensie

Hoekdimensie

http://youtu.be/uh8Sf4BSjwI
http://youtu.be/uh8Sf4BSjwI
http://youtu.be/uh8Sf4BSjwI
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Bewerkknoppen

Knoppen in de bewerkgroep worden gebruikt om bestaande lijnen te wijzigen. Dit omvat samenvoegen, 
splitsen en verschuiven van verschillende punten en lijnen binnen uw tekeningen.

Bijsnijden     
Verlengt lijnen tot aan het snijpunt en snijdt ze bij.
Gebruiksaanwijzing:	Raak	het	einde	van	de	eerste	lijn	aan	en	raak	dan	het	einde	van	de	tweede	lijn	aan.

Fillet
Rondt hoeken af naar een gespecificeerde radius.
Gebruiksaanwijzing:	Raak	het	einde	van	de	eerste	lijn	aan	en	raak	dan	het	einde	van	de	tweede	lijn	aan.	De	radius	kan	veran-
derd worden in de grijze werkbalk aan de onderkant van het beeldscherm.

Verschuiving
Laat een lijn verschuiven naar een specifieke afstand.
Gebruiksaanwijzing:	Raak	een	punt	aan	in	de	buurt	van	de	lijn	die	u	wilt	verschuiven.	Het	is	belangrijk	dat	u	aan	de	kant	en	
in	de	richting	durkt	waarheen	u	de	lijn	wilt	verschuiven.	Raak	de	kant	die	u	wilt	verschuiven	nogmaals	aan.	De	afstand	kan	
in	de	grijze	werkbalk	onderaan	het	scherm	worden	veranderd.	Om	de	oude	lijn	te	bewaren,	markeer	dan	deze	optie	in	het	
grijze menu onderaan het beelscherm.

Element splitsen
Deelt een lijn gelijkmatig door gebruik te maken van vooraf aangegeven punten.
Gebruiksaanwijzing: Bepaal eerst het aantal punten dat u nodig heeft en voer deze in in de grijze werkbalk onderaan op 
het	scherm.	Raak	de	lijn	aan	waaraan	u	de	punten	wilt	toevoegen	om	de	lijn	op	te	delen.

Punten verschuiven
Splitst een lijn door gebruik te maken van een punt dat op een bepaalde afstand is geplaatst.
Gebruiksaanwijzing: Bepaal eerst de afstand van het te verschuiven punt en voer dit in in de grijze werkbalk onderaan op 
het	scherm.	Raak	de	lijn	aan	het	einde	van	het	punt	dat	u	wilt	verschuiven	aan.

Op snijpunt splitsen
Maakt gebruik van het snijpunt van twee lijnen om een lijn op te delen in twee lijnsegmenten. 
Gebruiksaanwijzing: Selecteer de lijn die u wilt opdelen. Daarna selecteert u de lijn die deze lijn snijdt.

De bewerkfuncties – deel 1

Element splitsen

Verschuiven

Bijsnijden Fillet

Op snijpunt splitsen

Punten verschuiven Laagnaam

Kleur

http://youtu.be/OVkXBvrq400
http://youtu.be/0UrWUY7Me2s
http://youtu.be/DNjVvnSI54w
http://youtu.be/TfsWjXDtIi4
http://youtu.be/pZ0YrEUUp5w
http://youtu.be/rb-YWAuJMCI
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Bewerkknoppen

Knoppen in de bewerkgroep worden gebruikt om bestaande lijnen te wijzigen. Dit omvat samenvoegen, 
splitsen en verschuiven van verschillende punten en lijnen binnen uw tekeningen.

Tangentieel
Creëer een perfecte tangens om elementen te verbinden.
Gebruiksaanwijzing:	Raak	het	contourpunt	aan	waarvan	u	een	tangentieel	wilt	maken.	U	kunt	de	maximale	deviatie	in	de	
grijze werkbalk onderaan het scherm instellen.

Lijn verlengen
Verlengt een lijn zodat deze een andere lijn snijdt.
Gebruiksaanwijzing: Selecteer de lijn die u wilt verlengen en daarna de lijn waarmee u de eerste lijn wilt laten snijden.

Radius aanpassen
Toont de radius van een boog. U kunt hier ook de radius aanpassen.
Gebruiksaanwijzing:	Selecteer	de	boog.	De	radius	van	de	boog	ziet	u	in	de	grijze	werkbalk	onderaan	uw	scherm.	Om	de	
radius aan te passen, selecteert u de getoonde radius en typt u de door u gewenste radius in.

Kleur
Verander de kleur van een lijn, contour of tekening.
Gebruiksaanwijzing: Selecteer de elementen die u wilt veranderen. In het pop-up menu kiest u de kleur. Daarna drukt u op 
de ‘pas toe’ knop. 

Laagnaam
Verander de naam van de lagen in de tekening.
Gebruiksaanwijzing: Selecteer een lijn in een laag. Voer de nieuwe naam in. Selecteer toepassen.

Profielen
Voeg een profiel toe aan delen van uw meting.
Gebruiksaanwijzing: In het pop-up menu kiest u uw profiel. Daarna drukt u op de ‘oké’ knop. Selecteer de elementen die u 
wilt veranderen. Profielen worden gemaakt in het instellingenmenu in het Proliner-hoofdscherm. Profielen hebben namen, 
kleuren en lijndiktes. Gebruikte profielen worden getoond in een legenda van een PDF-werkblad.

De bewerkfuncties - deel 2 

Laagnaam

Kleur

Tangentieel

Lijn verlengen

Radius aanpassen

Profielen

http://youtu.be/-0-fx1LEmlY
http://youtu.be/0e4NUWJNcF4
http://youtu.be/lANjixxsJCU
http://youtu.be/pCay1-tukro
http://youtu.be/PS-3JMQyc1I
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Bewerkknoppen

Knoppen in de tekengroep worden allemaal gebruikt om nieuwe geometrie te creëren. Dit omvat 
tekenen van lijnen, bogen, cirkels, rechthoeken en hoeken.

De tekenfuncties - deel 1

Loodrechte lijn

Niveaulijn

Lijn in hoek tekenen

Lijn

2-punten-cirkel

3-punten-boog of cirkel Externe rechthoek 

Bump-out 

Lijn
Tekent lijnen: horizontaal, verticaal of punt-naar-punt.
Gebruiksaanwijzing: Selecteer een punt waar u de lijn wilt laten beginnen. Selecteer een punt waar u de lijn wilt laten 
eindigen. In de horizontale en  verticale instelling zal de lijn in de correcte as getekend worden. De as is gebaseerd op de 
OORSRONG	instelling	van	de	tekening.	

Loodrechte lijn 
Tekent een loodrechte lijn aangrenzend aan de lijn.
Gebruiksaanwijzing: Selecteer het startpunt van uw lijn. Selecteer de lijn waarop uw punt ligt. Selecteer de lijn waarnaar u 
de nieuwe lijn wilt verlengen.

Lijn in hoek tekenen
Teken een lijn met een specifieke hoek.
Gebruiksaanwijzing: Voer de hoek in op de grijze werkbalk onderaan het scherm. Selecteer een lijn die als referentie dient. 
Selecteer een punt op die lijn die als startpunt dient. Selecteer de zijde van de lijn waaraan u de hoek wilt laten zien.

Niveaulijn
Teken een lijn in een tekening die als niveaureferentie dient.  
Gebruiksaanwijzing: Selecteer een startpunt. Selecteer een eindpunt. 
De lijn wordt op niveau van de ‘grond’ getekend in relatie met de rest van de tekening. 

3-punten-boog of -cirkel 
Gebruikt minimaal 3 punten om een boog of cirkel te creëren.
Gebruiksaanwijzing: Selecteer het startpunt van de boog. Selecteer het eindpunt van de boog. Selecteer minimaal een 
punt	in	het	midden	van	de	boog.	(Om	een	cirkel	te	tekenen,	klik	‘volledige	cirkel’	aan	in	het	grijze	menu	onderaan	het	
scherm). Selecteer toepassen.

2-punten-cirkel
Gebruikt 2 punten om een boog of cirkel te creëren.
Gebruiksaanwijzing: Selecteer het punt dat als midden wordt gebruikt. Selecteer het punt dat als einde van de radius 
dient. Selecteer toepassen.

http://youtu.be/-Iw4ZYcsg_M
http://youtu.be/7Bdtmhaby70
http://youtu.be/7Bdtmhaby70
http://youtu.be/zlIrJW3AjvU
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Bewerkknoppen

Knoppen in de tekengroep worden allemaal gebruikt om nieuwe geometrie te creëren. Dit omvat 
tekenen van lijnen, bogen, cirkels, rechthoeken en hoeken.

Bump-out 
Creëert een bump-out op een bepaalde afstand door gebruik te maken van 2 willekeurige startpunten.
Gebruiksaanwijzing: Voer de gewenste afstand in op de grijze werkbalk onderin het scherm. Selecteer het eerste startpunt. 
Selecteer	het	tweede	punt	(eindpunt).	Raak	het	gebied	op	het	scherm	aan	waar	u	de	bump-out	wilt	tonen.

Backsplash
Creëert een backsplash door gebruik te maken van 2 willekeurige punten in de tekening.
Gebruiksaanwijzing: Voer de gewenste hoogte in op de grijze werkbalk onder in het scherm. Selecteer het eerste startpunt. 
Selecteer het tweede punt (eindpunt). Door de punten in dezelfde volgorde als ze gemeten zijn te selecteren, zorgt ervoor 
dat de backsplash op de juiste locatie in de tekening wordt geplaatst. Als de backsplash aan de verkeerde kant verschijnt, 
corrigeer en selecteer punten in omgekeerde volgorde.

Rechthoek 
Tekent een rechthoek met specifieke afmetingen.
Gebruiksaanwijzing:	voer	breedte	en	hoogte	in	op	de	grijze	werkbalk	onderaan	het	scherm.	Raak	een	locatie	aan	en	kies	
toepassen in de grijze werkbalk onderaan het scherm.

Externe rechthoek
Tekent een minimale rechthoek om de geselecteerde contour met specifieke dimensies heen.
Gebruiksaanwijzing: Selecteer de elementen en er wordt automatisch een extern kader er omheen getekend.

De tekenfuncties - deel 2

Externe rechthoek 

Bump-out Rechthoek 

Backsplash

http://youtu.be/JLpBgUdQUCk
http://youtu.be/pnPChi_ML6U
http://youtu.be/pnPChi_ML6U
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Knoppen bewerken

Uitsnijdingen importeren
Importeer een PRL-bestand (Proliner-bestand) of DXF- bestand in uw meting.
Deze functie wordt op pagina 23 uitgebreid beschreven.

Ongedaan maken / Opnieuw
Ga een stap terug of vooruit in uw bewerking. Het is mogelijk om meerdere malen terug te gaan. 
Gebruiksaanwijzing:	Klik	op	de	knop	‘Ongedaan	maken	/	Opnieuw’	om	terug	te	gaan	in	uw	bewerking	of	om	vooruit	te	gaan.

Snapshot
Maak een snapshot om PDF-worksheets te creëren.
Gebruiksaanwijzing: Selecteer de elementen die u voor de snapshot wilt hebben. Selecteer bijvoorbeeld lijnen, contouren 
en dimensies. Klik op de knop ‘Snapshot’ en voer de naam van de snapshot in het pop-up scherm in. Klik vervolgens op 
“Oke”.

Verwijderen
Selecteer enkele of meerdere lijnen.
Gebruiksaanwijzing: Selecteer de delen die u wilt verwijderen. 

PDF-informatie
Geeft toegang tot uw PDF-worksheets.
In het PDF-informatiemenu kunt u alle gemaakte snapshots (meerdere snapshots zijn mogelijk) bekijken en project- en 
meetinformatie toevoegen en bewerken. U kunt het vergroot overzicht en de opslaanfuncties instellen. 
Deze functie wordt op pagina 25-26 nader toegelicht.

Uitsnijdingen 
importeren

Verwijderen

PDF-informatie

Ongedaan maken / 
Opnieuw

Snapshot

http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/lYweM5vMZok
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
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Bibliotheek
Pull-down menu die meerdere op voorhand gemaakte bibliotheken met uitsnijdingen naar keuze kan bevatten. 

Object
Pull-down menu met de uitsnijdingen die in de geselecteerde bibiliotheek beschikbaar zijn. 

Importeren
In	plaats	van	een	bibliotheek	kunt	u	ook	een	PRL-bestand	of	DXF-bestand	vanuit	de	Proliner	of	USB	importeren.

Plaatsingsmethode
Plaats een geselecteerde uitsnijding op een middellijn of gebruik referentiepunten om een uitsnijding te plaatsen. 

Verschuivingen (uitsluitend middellijn)
Als u de middellijnmethode gebruikt, dan kunt u de afstand van de buitenlijnen bepalen. Dit kan na het importeren in 
het grijze vak onderaan worden gewijzigd. Als u de referentiemethode gebruikt, dan kunt u het geïmporteerde object vrij 
bewegen. 

Kleur
Selecteer de gewenste kleur van het geïmporteerde object in de meting.

Voorbeeld
Toont u een voorbeeld van het object dat u gaat importeren.

Het plaatsen van het object in de meting
Nadat	u	op	“Oke”	voor	positie	heeft	geklikt,	selecteert	u	‘toepassen’	in	de	grijze	werkbalk	onderaan	het	scherm.	 
Voordat u op ‘toepassen’ klikt, kunt u het object bewegen en roteren door in de grijze werkbalk deze optie te selecteren.  

Uitsnijdingen importeren

Uitsnijdingen importeren

Bibliotheek

Object

Importeren

Plaatsings-
methode

Offset

Kleur Preview

http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
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PDF-informatie
Snapshots

Algemene instellingen

Snapshot-instellingen

Snapshots
De snapshot die u heeft gemaakt wordt op een apart tabblad getoond. 

Vergroot overzicht
Laat alle geselecteerde snapshots op één pagina zien.
Voorbeeld van een vergroot overzicht op pagina 26.

Overzicht
Snapshots-opties. 
Deze opties worden op pagina 25 uitgelegd. 

Projectinformatie
Projectinformatie wordt weergegeven in het PDF-werkblad. Een voorbeeld van een PDF-werkblad wordt op pagina 
27 getoond.
U kunt informatie over het project, zoals klantnaam, klantadres en gebruiker toevoegen of bewerken.

Meetinformatie
Meetinformatie wordt in het PDF-werkblad weergegeven. Een voorbeeld van een PDF-werkblad wordt getoond op 
pagina 27.
U kunt informatie over het project, zoals materialen, onderdelen en opmerkingen toevoegen of bewerken. 

Schets
Geeft u de belangrijkste PDF-informatie, zoals hierboven weergegeven. 

Handtekening
De handtekening wordt op het PDF-werkblad getoond.
Met	deze	functie	kunt	u	de	naam	en	disclaimerinformatie	toevoegen.	(U	kunt	de	klant	ook	direct	op	de	
Proliner voor een project laten tekenen).

PDF-voorbeeld
PDF-werkbladpagina’s.
Laat u een voorvertoning van uw PDF-werkblad zien.
 

Opmerking: de film laat u alle PDF-informatiefuncties zien.

http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
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PDF-informatie

Vrije hand schets
Wanneer	u	een	snapshot	hebt	geopend,	kunt	u	deze	pen	gebruiken	om	extra	informatie	toe	te	voegen.	
Raak	de	snapshot	knop	aan	en	voer	een	naam	in.

Elementen verwijderen
Ga één stap vooruit of achteruit in uw bewerking; meerdere keren ongedaan maken is mogelijk. 
Om	te	gebruiken:	druk	‘Ongedaan	maken’	om	ongedaan	te	maken	of	opnieuw	te	doen.
 
Hernoemen - optie ook beschikbaar in overzichtstab
Verander	de	naam	en	de	geëxporteere	DXF-naam	van	de	snapshot.	

DXF - option also available on the overview tab
Verander	de	naam	en	de	geëxporteerde	DXF-naam	van	het	snapshot.	

Verwijderen - option also available on the overview tab
Verwijder	het	snapshot.	Wanneer	de	optie	is	geselecteerd,	kleurt	het	icoon	oranje.
 

PDF-pagina - optie ook beschikbaar in overzicht tab
Selecteer	om	het	snapshot	met	zijn	eigen	PDF-werkblad	op	te	slaan.	Wanneer	de	optie	is	geselecteerd,	kleurt	
het icoon oranje.

Vergroot overzicht - optie ook beschikbaar in overzicht tab
Selecteer	om	het	snapshot	vergroot	op	het	PDF-werkblad	te	zien.	Wanneer	de	optie	is	geselecteerd,	kleurt	
het icoon oranje.

OVERZICHT
In	 het	 tabblad	 Overzicht	 vindt	 u	 een	 lijst	 met	 alle	 beschikbare	
snapshots die u heeft gemaakt. U kunt hierbij uit de volgende 
opties kiezen:

DXF
Selecteer	om	het	snapshot	als	een	apart	CNC	gereed	DXF	bestand	
op te slaan. 

PDF-pagina
Selecteer om het snapshot op te slaan als met eigen PDF werkblad. 

Vergroot overzicht
Selecteer om het snapshot vergroot op het PDF-werkblad te laten 
zien. 

Hernoemen
Verander	 de	 naam	 en	 de	 geëxporteerde	 DXF-naam	 van	 het	
snapshot.

Verwijderen
Verwijder het snapshot

Opmerking: de film laat u alle PDF-informatiefuncties zien.

http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
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PDF-informatie
VERGROOT OVERZICHT

De geselecteerde snapshots worden getoond op het vergrootte overzicht. U kunt een snapshot selecteren 
door er op te klikken. Deze worden dan omkaderd en in de grijze werkbalk onder in het scherm wordt de 
naam getoond. U kunt de snapshots in dit overzicht vrij verplaatsen en verschuiven.

Het vergrootte overzicht is zichtbaar op het PDF-werkblad.
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PDF-informatie 

Vergroot overzicht Verschillende PDF-pagina’s

MeetinformatieProjectinformatie Handtekening
klant

PDF-VOORBEELD - HOOFDPAGINA

PDF-VOORBEELD - SNAPSHOT VAN SPECIFIEKE PAGINA
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