
 Opis ikon 
 
OPIS IKON 

Poniższa instrukcja opisuje ikony w programie Agrinavia Map. Funkcje związane  
z poszczególnymi ikonami, można również uruchomić korzystając z paska narzędzi. 

 

Ikony w pionowym pasku narzędzi: 

Ikony te używane są przy edycji mapy 

ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na                   

                        przybliżenie, oddalenie czy przesunięcie mapy: 

 Powiększenie do środka – ta ikona pozwala na powiększenie mapy      

       (można również użyć na klawiaturze przycisku Page Down) 

 Pomniejszx2 – pomniejszanie mapy (można użyć przycisku Page Up) 

 Powiększ do ostatniego widoku – wyświetlanie poprzedniego  

        widoku mapy 

 Pokaż całą mapę – wyświetlanie na ekranie pełnego widoku mapy. 

 Przenieś mapę – przesuwanie mapy (można też użyć strzałek na  

        klawiaturze) 
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 Przerysuj mapę – odświeżanie widoku mapy. 

 Wybierz obiekt – oznacza wybieranie obiektu – może to być punkt, linia,  

        obszar. 

 Wybierz wiele obiektów – używając tej ikony można wybrać więcej  

        obiektów zaznaczonych w obszarze rysowanego kwadratu 

  Wybierz wiele obiektów (poligon) – można wybrać więcej  

                  obiektów zaznaczonych w obszarze rysowanego dowolnego wielokąta 

 Rysuj – ta ikona otwiera szereg ikon służących do rysowania: 

  Rysuj – narzędzie służące do rysowania 

  Rysuj wzdłuż wybranego obiektu – narzędzie pozwala na  

                 rysowanie linii wzdłuż aktywnego obiektu. 

  Rysuj koło – rysowanie okręgu o określonym promieniu 

 Rysuj linię pomiaru – rysowanie linii pomiaru (odległość podawana jest w  

        metrach) 

 Obiekty – ikona otwiera kolejne ikony potrzebne do edycji obiektów: 

  Wybierz punkt – wybieranie aktywnego punktu na zaznaczonym  

                 (aktywnym) obiekcie. 

  Przenieś punkt – przenoszenie aktywnego punktu na zaznaczonym  

                 Obiekcie 

  Wstaw punkt – wstawianie dodatkowego punktu 

  

 Kopiuj/przenieś obiekt – można skopiować i przenieść wybrany                

        obiekt  
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 Usuń – ikona otwiera kolejne ikony służące do usuwania obiektów: 

  Usuń aktywny punkt – usuwanie zaznaczonego punktu (można  

                 również użyć klawisza Delete) 

  Usuń aktywny obiekt – usuwanie zaznaczonego obiektu. 

  Usuń wszystkie linie pomocnicze – usuwanie linii pomocniczych 

  Usuń linie pomiarowe – usuwanie linii pomiarowych 

 Obszar – ikona otwiera kolejne ikony służące do edycji łączonych obiektów: 

  Podziel obszar – dzielenie obszaru zaznaczonego obiektu.  

  Połącz obszary – łączeni obszaru sąsiednich obiektów (obiekty  

                 muszą mieć wspólne punkty) 

 Tekst – ikona otwiera kolejne, służące do edycji i przenoszenia tekstu: 

  Utwórz tekst – tworzenie tekstu na mapie jako osobnego obiektu.           

                 Nie należy używać do tworzenia nazw pól. 

  Wybierz/edytuj tekst – edycja tekstu 

  Obróć tekst – obracanie tekstu – można też użyć prawego przycisku  

                  Myszy i obrócić tekst o wybrany kąt. 

  Przenieś linie tekstu – przenoszenie końcowego punktu linii tekstu,  

                 który odnosi się do obiektu. 

  Przenieś tekst – przenoszenie tekstu na mapie. 
 

 
Symbole Ikona otwiera kolejne, używane do tworzenia i edycji symboli. 
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Utwórz 
symbol 

Tworzenie symbolu na mapie 

 

 
Wybierz/edytuj 
symbol 

Wybieranie symbolu 

 

 
Przenieś symbol Przenoszenie symbolu na mapie 

 

 
Przenoszenie 
linii symbolu 

Przenoszenie linii symbolu łączącej z obiektem na mapie 

 

 
Ważne punkty Wyświetlanie wszystkich punktów na mapie. Ponowne kliknięcie w 

ikonę wyłącza funkcję 

 

 

 
Drukuj Ta ikona otwiera kolejne, służące drukowaniu map 

 

 
Drukuj mapę Drukowanie widocznego obszaru 

 

 

Rysowanie 
obszaru wydruku 

Rysowanie obszaru wydruku. Chcąc zamknąć obszar należy nacisnąć 
prawy przycisk myszy 

 

 
Wybierz obszar 
wydruku 

Wybieranie, edytowanie i usuwanie obszarów wydruku 

 

 
Wybierz 
ustawienia 
wydruku 

Funkcja niedostępna w polskiej wersji 

 

 

Pokaż/ukryj 
drukowany 
obszar 

Wyłączanie/włączanie obszaru drukowania 

 

 

 

Ikony w poziomym pasku narzędzi 

 Ikony te służą do wyświetlania poszczególnych map i zadań oraz pracy 
z nimi. 

 

 
Zakończ Wyjście z programu 
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Zadania Otwieranie listy zadań. Można wyświetlić jedno lub kilka zadań 

jednocześnie. 

 

 
Zapisz zadanie Zapisywanie zadania. Większośc czynności zapisywania jest 

automatycznie 

 

 
Ustawienia mapy Ustawienia kolorów, tekstu itp. 

 

 
Moduł zarządzania Przełączanie do programu Agrinavia Field 

   

     Przesyłanie danych      Przesyłanie danych o powierzchni pól do programu  
                                                Agrinavia Field 

   

 

Wybierz zakład Wybieranie gospodarstwa. Tutaj tworzy sie również kopię zapasową. 

 

 
Powiększ do 
aktywnego zadania 

Powiększanie do aktywnego zadania  

 

 
Informacja o 
zadaniu 

Informacje o aktywnym zadaniu 

 

 
Zamknij aktywne 
zadania 

Zamykanie aktywnego zadania.  
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