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1. Eesmärk 
 
1.1. Juhendi eesmärgiks on anda programmist CADS Planner algteadmised ning õpetada 

kasutama CADS Planneris asuvat kitsendatud keskkonda. 
1.2. Juhend on abistavaks vahendiks CADS Planneri kasutamisel. 
1.3. Juhend annab põhjaliku ülevaate programmis olevast OÜ Elektrilevi kitsendatud keskkonnast.  
1.4. Juhend on kasutamiseks kõigile Elektrilevi töötajatele ja partneritele, kelle arvutitesse on 

paigaldatud CADS Planneri programm. 
 
2. Töölaud 

Programmi käivitamisel avaneb aken, kus on põhilised CAD-joonestuse elemendid, nagu 
joonestusala, nupuread käskude ning parameetrite sisestamiseks, nii seadistuste-, menüü- 
kui ka olekuriba ja tekstiaken. 
 

2.1. Töölaud 
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2.2. Nupuread 

 
 
 
2.3. Tekstistiilide rippmenüü 

 
 
2.4. Menüüriba 
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2.5. Vasakult- Uus leht; uue olemasoleva faili avamine; salvestamine; printimine; käik tagasi; käik 
edasi 

 
 
3. Töökeskkonna seadistamine 
 

3.1. Töökeskkonna seadistamiseks tuleb valida menüüribalt Tools-> Preferences ning seejärel 
avaneb järgnev dialoogiaken. 

 
 

3.2. Töölaua taustavärvi muutmine Tools->Preferences->Display 
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3.3. Hiirekursori värvi (crosshair color) ja suuruse (crosshair size) muutmine. 

 
3.4. Sümbolite omaduste väljatoomine töölauale View->Show Properties window 
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Seejärel avaneb dialoogiaken Properties. Properties menüü alt saab muuta elementide enamikke 
atribuute (tekst, kihid, nurk jne.) 
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4. Käskude sisestamine 
4.1. Joonestamise aluseks on käsud, mida on võimalik sisestada kas klaviatuurilt, nupurealt või 

menüüribalt. Selleks, et sisestada õiget käsku tuleb teada vastava käsu inglise keelset 
nimetust või kasutades nupurida valida sobiv käsk pildi järgi. Seega järelikult käsk, millega 
nt. joont tõmmatakse on võimalik sisestada järgmistel viisidel: 

 Draw – Line  (nupurealt) 

 line (vastav käsk kirjutada käsureale) 

Joonis 11. Käsuriba (Command line) 
 

4.2. Näide:  
Sisestades käsu line, kuvatakse tekstiaknas järgmine küsimus: Line 
start point:, mille järel tuleb sisestada soovitud koordinaat. 
 
Sisestades käsu circle, kuvatakse järgmised valikud: Center point (or 
Center/3p/2p):, mille järel võib sisestada koordinaadi või valida 
sulgudest mõni teine meetod käsu täitmiseks. Valiku tegemiseks tuleb 
sisestada enamasti valiku esimene sümbol. 
 
Iga sisestus ja valik tuleb kinnitada, mida saab teha vajutades kas ENTER või 
tühikuklahvi vajutamisega. Erandiks on hiirega sisestamine, siis 
kinnitatakse käsud hiire parema klahviga. Käsu katkestamiseks suvalisel 
ajahetkel tuleb vajutada ESC-klahvi. Käsu tühistamiseks tuleks valida Edit->Undo. 
 

Copy käsu sisestamine, seejärel programm küsib, milliseid objekte kopeerida. 
 
5. Kihid 
Joonistele paigutatakse objekte erinevatele kihtidele, mida saab eraldi opereerida. Kihid on 
vajalikud keerulisemate jooniste ja projektide koostamisel, sest need võimaldavad hetkel 
mittevajalikku informatsiooni välja lülitada parandades niimoodi ülevaadet tehtavatest töödest. Läbi 
kihi antakse joon- ja punktobjektidele eelseadistatud (määratud) presentatsioon, mis tagab 
kindlatele objektidele kokkulepitud esitluse. 
 

5.1. Eelseadistatud presentatsioonid on vajalikud standardsete jooniste koostamiseks. 
5.2. Kihtide valik käib joonisel näidatud rippmenüüst. 
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5.3. Soovitav on kiht valida ennem elemendi joonisele lisamist. 

 
6. Objektide lisamine ja redigeerimine 

6.1. Line – sisestatakse üksik joon algus- ja lõppkoordinaadi alusel. Käsk katkeb, kui on 
sisestatud lõppkoordinaat. Sisestades käsu uuesti ja alguskoordinaadi asemel vajutada 

Enter-klahvi võetakse viimati sisestatud punkt alguspunktiks.  
6.2. Enne redigeerimist tuleb hetkeks peatuda selekteerimisel ehk objektide valimisel. Objekti on 

võimalik valida kolmel erineval meetodil: 
 

 üksikobjekti valik – viia kursor objekti joonele ja vajutada hiire vasakut klahvi. Valimisse on 
võimalik koguda mitu üksikobjekti. Valitud objekti valimist väljaarvamiseks valida objekt 
uuesti. Valimi kinnitamiseks vajutada hiire paremat klahvi või Enter-klahvi; 

 

 enama objekti selektiivne valik – viia kursor selekteeritavatest objektidest allapoole ja 
defineerida haaramisakna alumine nurk. Seejärel viia kursor objektidest ülespoole ja 
kinnitada haaramisakna ülemine nurk. Kõik objektid, mis mahtusid täielikult aknasse on 
valitud; 

 

 enama objekti massvalik – viia kursor selekteeritavatest objektidest ülespoole ja 
defineerida haaramisakna nurk ning siis alumine nurk. Objektid, mis läbisid aknaga 
defineeritud ala või asusid seal on valitud. Selekteerimise suunda võib muuta Tools –> 
Variables – > Selectionstyle nullväärtuse muutmisel üheks.  

 
6.3. Erase – kustutatakse valitud objektid peale valimi kinnitamist. Käsu katkestamiseks ilma 

täideviimiseta vajutada ESC-klahvile.  
Move – nihutatakse valitud objektid käsu dialoogis määratud baaspunkti suhtes. Nihutamise käigus 
on võimalik objekti skaleerida ja muuta orientatsiooni. Nupurealt on võimalik valida ka tavaline 

nihutamiskäsk, ilma skaleerimiseta.  
ROtate – pööratakse valitud objekte ümber defineeritud baaspunkti. Pöördenurka on võimalik 

defineerida mitmeti, kuid soovituslik on sisestada see numbriliselt.  
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stretch – nihutatakse objekti valitud punkte baaspunkti suhtes. Kui valiti terve objekt, siis käsk 
toimib nagu Move. Alternatiivina võib ilma käsuta  valida objekti ning selle ühest tunnuspunktist 

kinni haarates nihutada seda ülejäänud objekti suhtes.  
MIrror – peegeldatakse valitud objekte defineeritava peegeldusjoone suhtes. Peale peegeldust on 

võimalus kustutada originaalobjektid.  
COpy – kopeeritakse valitud objektid nihkega baaspunkti suhtes. Koopiate arv ei ole piiratud. Käsu 

katkestamiseks vajutada Enter-klahvi või hiire paremat klahvi.  
ARray – valitud objekt paljundatakse vastavalt etteantud parameetritele ühtlase vahega kas joont 
mööda (nihe baaspunkti suhtes ja koopiate arv), pinda mööda (nihked baaspunkti suhtes ja 
koopiate arv reas ning veerus), ringi mööda (ringi tsenterpunkt, koopiate arv, objekti baaspunkt 
– kui objekti pööratakse käsu jooksul) või kaart mööda (kaare tsenterpunkt, koopiate arv, objekti 

baaspunkt ning kaare pikkus kraadides).  
eXplode – valitud multiobjekt (nt. polyline, rectangle) taandatakse üksikuteks lihtobjektideks (nt. 

line, arc, circle).  

explode attributes to text - valitud multiobjekt (nt. KOL+ML) taandatakse objektiks ja tekstiks. 
Selle abil saab teksti keerata ning liigutada. 
Copy Properties – võimaldab omaduste (nt. värvi, joonetüübi, kihi) kopeerimist ühelt elemendilt 

teistele.  

TRim – lõigatakse näidatavad objektid, mis ristuvad valitud lõikeobjektiga.  
join – liidetakse objektid kokku või pikendatakse jooni kuni ristuvate objektideni. (lühikäsk ex töötab 

samuti).  

Group  elementide grupeerimine (New Group alt ) 
 
7. Objekti kopeerimine ühelt jooniselt teisele 

 Kõigepealt tuleb selekteerida ühelt jooniselt objekt, mida kopeeritakse. 

 Peale seda, kui objekt on selekteeritud tuleb valida menüüribalt Edit-> Copy to clipboard 

 Nüüd küsib programm baaspunkti, mille suhtes objekti hakatakse kopeerima. ( Võib 
valida suvalise punkti objektil.) 

 Kui baaspunkt valitud teeb programm teise avatud lehe aktiivseks ja lubab sinna objekti 
kleepida. Selles tuleb valida menüüribalt Edit-> Paste from clipboard. 

 Programm küsib objekti suurust ja nurka. 
 
 
8. Tekst ja tekstistiilid 

8.1. Draw text (lihttekst) – tekst sisestatakse käsuakna kaudu vaikimisi  
8.2. Tekstistiilid (kehtivad fiidripõhiste skeemide joonestamisel) 
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8.3. Teksti stiil on kasulik valida enne joonisele lisamist. 
8.4. Tekst peab asuma kihil: Tekstid. 
8.5. Teksti stiili valikul tuleb silmas pidada tekstireegleid (vt. J333), s.t. et igal elemendil on oma 

etteantud tekstistiil. 
 
9. Jooniseala suurendusaste/vähendusaste 

9.1. Keerukamate jooniste korral tuleb parema ülevaate saamiseks joonist kohati suurendada ja 
siis jälle vähendada, et mitte kaotada ülevaadet kogu joonisest. 

9.2. Selleks muudetakse joonise suurendust ja vastavad käsud on koondatud menüüribasse 

 ja Viewport  tööriistaribale.  . 
9.3. Kasutades hiire kerimisnuppu on võimalik muuta joonise suurendusastet, kuid baaspunkt 

määratakse kursoriga.  
9.4. Zoom window käsuga suurendatakse käsu dialoogis defineeritav haaramisakna ala ekraani 

suuruseks. Baaspunktiks on haaramisakna keskpunkt, mis peale suurendamist nihutatakse 

ekraani keskpunkti.  
9.5. Zoom limits käsk vähendab/suurendab käsuga limits defineeritud jooniseala nii, et see mahub 

täielikult ekraanile.  

9.6. Zoom extents nupule vajutus mahutab kogu joonise arvutiekraanile.  
9.7. Zoom previous taastab eelmise suurendus astme. Sobib hästi kasutamiseks lühiajalisteks 

suurendamisteks, misjärel soovitakse taastada üldvaade.  

9.8. Zoom back annulleerib zoom previous toime.  
 
10. Object snap( elemendi kinnituspunkt) ja Ortho (nurga) funktsioonid 

10.1. Funktsioonid asuvad programmi akna paremal all nurgas ja on tähistatud järgmiste 

ikoonidega  

10.2. Object snap`i avamiseks tuleb ikoonil teha topeltklikk hiirega  ning avaneb järgnev 
dialoogiaken 
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10.3. Ortho dialoogiakna avamiseks tuleb teha hiirega topeltklikk ikoonil  ning seejärel 
avaneb järgnev aken 

 
Joonis 16. Ortho dialoogiaken 

 Näide ortho kasutamise kohta: 
1. Valime dialoogi aknas nurga 90 kraadi. 
2. Valime elemendi, mida soovime joonisele kanda. 
3. Kui hoida Ctrl klahvi sees, siis element keerab 90 kraadi ümber baaspunkti. 

 
Elemendi liikumine ümber baaspunkti hoides all Ctrl klahvi, kui ortho on valitud 90 kraadi. 
 
 
11. Printimine 

11.1. Printimiseks tuleb valida File->Print või valida klahvide kombinatsioon Ctrl+P. 
11.2. Printimise dialoogiaken, mille lehel valitakse printer, stiil ja prinditav ala: kas paberi 

piiridesse jääv joonise osa (limits), kogu joonis (extents), vaade - kas salvestatud või 
aktuaalne vaade (view) või defineeritakse ala eraldi aknas (window). Dialoogiakna lehel 
seadistatakse paberi formaat ja joonise orientatsioon paberil, skaleering ning joonise asend 
paberil. Erinevus orientatsiooniga on see, et viimase korral pööratakse joonist paberil, 
asendi (offset) korral aga nihutatakse, nt. soovitakse jätta köitmisserv. Täiendav võimalus 
on printida joonis PDF-dokumendina. 
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11.3. Enne joonise printerisse saatmist on võimalik kontrollida tulemust ka ekraanil kasutades 
dialoogiakna allservas asuvaid nuppu Preview... Nupule vajutamisel kuvatakse ekraanil 
virtuaalne koopia printimistulemusest. 

11.4. Joonis saadetakse printerisse või konverteeritakse PDF-failiks peale OK nupu vajutamist. 
PDF-fail salvestatakse dialoogis kindlaks määratud kataloogi. 

 
 
12. Kasulikud klahvid ja klahvikombinatsioonid 

12.1. ESC - võimaldab tühistada käsu 

12.2. CTRL +Z - võtab ühe käigu tagasi ( sama, mis menüüribal olev nupp  ) 
12.3. CTRL+P- avab printimise dialoogiakna 
12.4. CTRL+S- salvestab faili 
12.5. CTRL+C- kopeerib valimi 
12.6. CTRL+V- kleebib valimi 

 
13. Funktsioonid keskpinge skeemidele 

13.1. Selleks, et funktsioonid keskpinge skeemidele tööle hakkaksid tuleb valida programmi 
menüüribalt File-> New from template..., avatud dialoogiaknast tuleb valida fiidripõhine kp 
skeem.drw ja valida Open 
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13.2. Kaabelliinid  

13.3. Õhuliinid  

13.4. Indutseeritud õhuliinid  

13.5. SL-õhuliin ja TV-õhuliin  

13.6. Tüüpskeemid  

 Topelt-klikk hiire vasaku klahviga aktiveerib sümboli 
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13.7. User symbols  (Tingmärkide legendi leiab J333 lisast nr 3: Lisa 3_Tingmärkide legend) 

 
 

13.8. Kioskalajaamade raamjooned  

13.9. Komplektalajaamade raamjooned  
 

13.10. TAB-klahvi funktsioon, TAB-klahvi abil saab muuta elemendi sisestuspunkti. Järgnevatel 
joonistel on näha, kuidas muutub elemendi sisestuspunkt peale TAB-klahvi kasutamist. 
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  Algne sisestuspunkt 

  Peale TAB-klahvile vajutamist muutus sisestuspunkt. 

  Kolmas sisestuspunkt peale TAB-klahvile vajutust. 
 

13.11. Näide ühe elemendi sisestamise kohta 
 

 Kõige esimesena tuleb valida kiht (layer). Näidises kasutatakse kihti 10 kV seadmed. 

 Seejärel valitakse ikoon   ja peavaliku alt keskpinge tüüpskeemid 

 Dialoogiaknast  valitakse element T+ML+SK+KOL ja 
seejärel OK või  kirje peal hiire vasaku klahviga topeltklikk. 

 Asetades elemendi joonisele, nähakse, et käsureal (command line) küsib programm 
asetusnurka (angle) vaikimisi on seal 0, aga sinna saab käsitsi lisada ka muu asetusnurga 
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või siis kasutada Ctrl klahvi, et valida elemendile sobiv asetusnurk. Valikut kinnitatakse 
Enter klahviga või vasaku hiire klikiga. 

 

 Kuna valitud sai asetusnurk 0, siis element jäi joonisel järgnev: 
 

 
 

 Järgmisena tuleb täita elemendi atribuudid 

  
Kuna element T+ML+SK+KOL koosneb neljast erinevast elemendist, siis tuleb igal elemendil 
eraldi vahetada atribuut. Kõigepealt tuleb klikata elemendile, siis tekib Properties aknasse vastava 
elemendi andmetabel. Kõige all on elemendi atribuutide aken. Sinna aknasse tuleb kirjutada vajalik 
atribuut ja seejärel enda valikut kinnitada klahviga Enter. 
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13.12. Kirjanurga täitmine 

 Tuleb teha kirjanurk aktiivseks, seejärel avaneb vasakul Properties aken. Kõik vajalikud 
väljad saab täita järjest ära 
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14. Funktsioonid lihtalusel teostusjoonistele 
14.1. Selleks, et avada lihtalusel teostusjoonise funktsioonid tuleb valida menüüribalt File->New 

from template…  

Dialoogi aknas tuleb valida “lihtalusel teostusjoonis.drw”  ja seejärel valida Open 
 

14.2. Avaneb kaabel-või õhuliini väiketööde teostusjoonise raamjoon koos kirjanurgaga. 

 
 
 
 

14.3. Uus õhuliin ja kaabel  
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14.4. Demonteeritav õhuliin ja kaabel  

14.5. Olemasolev õhuliin ja kaabel  

14.6. Tarbija õhuliin ja kaabel  

14.7. Liinihooldusala  

14.8. Teostusjoonisel kasutatavad tingmärgid  

       
      
 

14.9. Kirjanurga täitmine 

 Et kirjanurka täitma hakata, tuleb klikkida hiire vasaku klahviga ükskõik, millises punktis 
kirjanurga peal. 

 Vasakule tööribale tekib Properties (omaduste) aken. 

 
 
 
Kõik vajalikud väljad saab omaduste aknas ära täita ja seejärel ilmuvad peale iga välja täitmist 
need ka kirjanurga vastavasse lahtrisse. 
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 Seal, kus on välja kirjelduse taga märge [x], tuleb kirjutada sobivasse lahtrisse x –täht. 

 
Näiteks, kui on tegemist väikeliitumisega, siis tuleb kirjutada x -täht väikeliitumise väljale. 
 
14.10. Sümbolite sisestamine 

 Enne sümbolite joonisele kandmist, saab ikooni  (Set default symbol settings) 
vajutades avada Symbol preferences (Sümboli eelistused) dialoogiakna (Joonis 31). 

 
 
Symbol scale (sümboli skaala) abil saab paika panna sümboli suuruse x-, y-, z- koordinaatide 
suunas.  
Symbol angle (sümboli nurk) abil saab paika panna nurga, mille suhtes sümbol sisestatakse. 
 
14.11. Webmapi pildi toomine Cads plannerisse 

 Esiteks tuleb Webmapist vajalik piirkond paika panna ja seejärel tuleb vajutada klahvi F9. 
      Klahv F9 kopeerib Webmapi pildi mällu. 

 Järgmisena, et sama pilt Cads plannerisse saada tuleb valida menüüribalt Edit->Paste 
special… 

 Avaneb dialoogiaken  

           
         
 
          Valiku kinnitamiseks tuleb valida OK  
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 Pildi ülemisest vasakust äärest pilti hiirega liigutades saab pildi suurust muuta. Tuleb 
jälgida, et ülemine vasaku ääre otspunkt läheks punaseks

 
Objekti suuruse muutmine (vasakust ülemisest otspunktist) 

 

 Pilti alumisest paremast äärest liigutades saab pildi asukohta muuta. Tuleb jälgida, et 
alumine parema ääre otspunkt läheks punaseks.  

 
Objekti asukoha muutmine (paremalt alumisest otspunktist) 

 
14.12. Elementide sisestamine  

 Põhimõte on sama, mis punktis 13.13. väljatoodud näites 

 Erinevus 13.13 punktiga on ainult selles, et tingmärgid võetakse “LT-joonis tingmärgid” 

alt , kus tingmärkide sisestamisel saab peale tingmärgi joonisele kandmist tingmärgi 
suurust ja suunda sättida. 

15. Funktsioonid kiirteskeemi jaoks 
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15.1. Et kiirteskeemi kitsendatud keskkonna funktsioonid tööle hakkaksid tuleb menüüribalt File-
>New from template… valida kiirteskeem.drw 

 

 
Dialoogi aknas tuleb valida “kiirteskeem.drw”  ja seejärel valida Open 
 

15.2. Avaneb kiirteskeemi raamjoon  
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Nüüd on avatud kaks lehte. Üks leht (A4) on kiirteskeemi leht ja teine on kiirteskeemi raamjoon, 
millega tulid kaasa ka kitsendatud keskkonna seaded. 

  
 

15.3. Et saaks kiirteskeemi peal muutusi teha, tuleb kiirteskeem kopeerida raamjoonega lehele.  

 Selleks tuleb minna kiirteskeemi sisaldava lipiku peale, teha kiirteskeemi leht 
tervikuna aktiivseks ja valida menüüribalt Edit->Copy to clipboard.  

 Nüüd küsib programm punkti, mille suhtes valikut kopeerima hakatakse. 

 Kui baaspunkt on valitud, siis tuleb liikuda teise lehe peale, kus on raamjoon. 
Raamjoonega lehe peal tuleb võtta menüüribalt Edit-> Paste from clipboard, siis 
avaneb dialoogiaken. Soovitav on baaspunkt valida lehe ülemisest vasakpoolsest 
otsast. 

 
 

 Dialoogiaknas tuleb jätta valikusse CADS object ja valida OK. 

 Programm küsib sisestuspunkti. Soovitav on näidata sisestuspunkt samasse kohta 
raamjoonel, mille suhtes baaspunkt võeti. Suurus ja nurk jäävad programmi poolt 
pakutavateks ehk nendest võib sujuvalt Enter klahviga üle minna. 

 Peale nende toimingute tegemist on kiirteskeemi leht viidud kitsendatud 
keskkonda, kus saab teha kiirteskeemile skeemiparandusi.   

 

15.4. Kiirteskeemil kasutatavad joonetüübid  

15.5. Kiirteskeemi tüüpskeemid avanevad  ikooni alt 
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15.6. Kiirteskeemi tingmärgid avanevad  ikooni alt  
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16. Funktsioonid alajaamade skeemide ja madalpingekilpide joonistamise jaoks 
 

16.1. Selle jaoks, et funktsioonid alajaama skeemide ja madalpingekilpide joonistamise jaoks 
tööle hakkaksid, tuleb programmis vajutada File->New from template... ja listist valida fail 
alajaama ja MP skeem.drw.  
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16.2. Peale seda, kui on avatud alajaama ja MP skeem.drw avaneb töölaual õiges mõõtkavas 

raamjoon koos kirjanurgaga ning lisaks ka väljatrüki mudeli leht. 

 
 

16.3. Alajaama ja MP skeemide funktsioonide blokk. Siit leiab erinevatele pingetele vastavad 
õhu- ja kaabelliini joonetüübid; alajaamade ja kilpide tüüpskeemid (ikoon TS); 
skeemiparanduse ala joonistamise nupud; madalpingelülitite tingmärgid (ikoon number 4-
ga); kõrgepingeseadmete tingmärgid (ikoon number 5-ga) 

 
 

16.4. Joonisel näidatud ikooni alt avanevad madalpingelülitite tingmärgid 
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16.5. Madalpingelülitite sisestamisel küsitakse käsureal erinevaid lülitite parameetreid. 
Parameetrid kuvatakse Properties dialoogiaknas. 

 

 
 
 

16.6. Joonisel näidatud ikooni alt avanevad kõrgepingeseadmete tingmärgid. 
 

 
  



Elektrilevi OÜ Kehtiv alates: 25.09.2014 Dokumendi tähis: J396 / 4 
 Kinnitas: I. Sild Ülemdokument: P39 

 

Juhendi koostas Kätlin Rebane Lk: 28 / 37 
 

 
16.7. Kõrgepingelülitite sisestamisel küsib programm samuti erinevaid  seadme parameetreid. 

 
16.8. Ikooni TS alt avanevad tüüpskeemid. Peavaliku “Kilbid” alt avanevad erinevad valmis kujul 

liitumiskilbid, jaotuskilbid, harukilbid ja mõõteklibid. 
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16.9. Kilpide sisestamisel ei küsita käsureal kilbi parameetreid. Parameetreid saab sisestada 
tehes kilbi aktiivseks ning peale seda avaneb vasakul Attributes tabel, kus saab täita kilbi 
andmed ära. 

 
 

16.10. Tüüpskeemide ikooni TS peavaliku “Alajaamad” alt avanevad erinevad valmiskujul 
alajaamade skeemid. 
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16.11. Alajaamade sisestamisel ei küsita käsureal midagi. 

 
 
Pärast sisestamist saab iga elemendi parameetrid eraldi ära täita klikates elemendi peale. Joonisel 
näidatud juhul tehti aktiivseks üks madalpingelüliti ning kollasel taustal on näha Attributes tabelis 
andmed, mida lüliti kohta teada tahetakse. 
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16.12. Kirjanurga täitmiseks tuleb teha kirjanurk aktiivseks ja Attributes tabelis saab kõik 
vajalikud väljad  ära täita. 

 
 

16.13. Näide: Olemasoleva alajaama skeemi (vormingus .dxf ) parandamine. 
 

 Avada muudetav skeem 

 Avada File-> New from template … ja valida alajaama ja MP skeem.drw 
Programmis peab olema selline pilt, nagu joonise peal näidatud, et ühe lehe peal on 
muudetav leht (kollasega) ja teise lehe peal alusfail (punasega). 
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 Muudetava lehe peal tuleb valida Edit->Copy to Clipboard ja hiire vasaku klahviga 
teha klikk kuskil skeemi osas. Pildi peal on näha aktiivseks tehtud skeem, mille ühe 
elemendi peal tuleb teha hiire vasaku klahviga klikk. 
 

 
 

 Selle lehe peal, mille peale antud skeem kopeeritakse tuleb vajutada Edit-> Paste 
from Clipboard seejärel avaneb dialoogiaken, kus valikuks jääb CADS object ja 
vajutada tuleb OK. 

 
 

 Hiire noole otsa on nüüd kinnitatud skeem sellest punktist, mille suhtes eelnevalt 
skeem kopeeriti. 
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 Hiire vajutusega kinnitatakse skeemi asukoht uue lehe peal. Käsureal küsitakse 
Scale factor:1, sellest võib ENTER klahviga üle minna, kui ei ole soovi skeemi 
suurusastet muuta (soovitav on mitte muuta, kuna tingmärkide mõõtkavad ei klapi 
enam hiljem) ning seejärel küsitakse Angle:0 (selle all mõeldakse skeemi asetamise 
nurka), mille pealt võib ka ENTER klahviga üle minna. 

 Siin peal saab nüüd teha parandusi, näiteks kustutada elemente ja asendada neid 
tingmärkide kogust võetud elementidega. 

 
  

 
17. Skeemiparanduse ala joonistamine 
 

17.1. Skeemiparanduse ala  ( Skeemiparanduse ala ikoonid, mis asuvad fiidripõhiste 
skeemide funktsioonide blokis töötavad alusfailidega kiirteskeem.drw ja fiidripõhine KP 
skeem.drw. Skeemiparanduse ala ikoonid, mis asuvad alajaama ja madalpingekilpide 
funktsioonide blokis töötavad alusfailiga alajaam ja MP skeem.drw ) 

 

 Esimesena tuleb valida Skeemiparandus hatch värviga  

 Seejärel tuleb joonistada selle abil skeemiparandusele ristkülik (hulknurk) ümber (ristkülik 
jääb elementide peale). Kui oodatav ristkülik (hulknurk) on valmis siis saab käsu lõpetada 
vajutades ENTER klahvi või vajutades hiire vasakut klahvi. 

 Nüüd tuleb võtta kasutusele teine ikoon Skeemiparanduse ala hatch elementide alla  

 Peale ikoonile vajutamist tuleb vajutada hiire vasaku klahviga skeemiparanduse ala 
raamjoonele. Ja seejärel kinnitada oma valikut klahviga ENTER 
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 Peale ENTERi vajutamist liigub skeemiparanduse kollane ala elementide taha. 
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17.2. Skeemiparanduse ala juurde teksti lisamine 

 Teksti lisamine koos viitega (Leader with frame)  
 

Peale leader with frame ikoonile vajutamist ilmub dialoogi aken  
 

 

 Peale dialoogiaknas OK vajutamist, küsib programm alguspunkti ja seejärel raami 
sisestuspunkti, need saab anda joonise peal.  

 Näidis: 
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18. Seonduvad dokumendid 
18.1. P345 0,4-20 kV võrgustandard- tingmärgid 
18.2. J3122 Juhend seadefaili importimiseks CadsPlannerisse 

19. Lisa õppematerjale 
 

19.1. CADS PLANNER ELECTRIC kasutusjuhend (topeltklikk pildil avab juhendi, kui antud 
juhend on avatud Word dokumendina) 

 
19.2. Vene keelne kasutusjuhend (topeltklikk pildil avab juhendi, kui antud juhend on avatud 

Word dokumendina) 
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19.3. Inglise keelsed kasutusjuhendid (topeltklikk pildil avab juhendi, kui antud juhend on avatud 

Word dokumendina) 

 
 

 
 

19.4. Inglise keelne printimise juhend (topeltklikk pildil avab juhendi, kui antud juhend on avatud 
Word dokumendina) 

 

 


