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 תאור
 

כלי או טכני כולל טקסט, עם או בלי את הכלים לתיוג אלמנטים בשרטוט ע"י הצורות המקובלות בשרטוט אדרי נותןהיישום 
 (.Leaderחיצי הפנייה )
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 <(.13-" אז הטקסט המוצע יהיה >ח12-ה "ח)לדוגמא: אם הטקסט האחרון הי מהקודם. 1-הגדול ב
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 הפעלת התכנית
  

מעלה שקופית שליטה, כמוראית למעלה, בעלת הגדרות ברירת מחדל עם יכולת זיכרון של המשתנים    הפעלת הכפתור 
 המוגדרים בתוכה ע"י המשתמש.

יתן לבצע שתילת בלונים או חיצים או שילוב של שניהם ככל הנדרש עד לסיום פעולת השתילה לפי ההוראות עם אישור השקופית נ
 .Commandהניתנות בשורת ה: 

  
 התקנת היישום

 
 ."MItiug.zip" מתוך "MItiugתיקייה "את ה פרוק

 .לתוך שרטוט פתוח" MItiug"הנמצא בתיקיית    insMItiug.fasגרור והפל את הקובץ להפעלה ראשונה
 ".insMItiug.vlxעל הקובץ "קליק  המתקבל יש לבצע דאבל מתוך הסייר

 באזור השרטוט. פעולה זו תתקין את הכפתור 
 תוכלו להפעיל את התכנית באמצעות סמל זה. מעתה
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