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I. Rejestracja produktu
Bardzo dziękujemy za zakup naszego programu MÓWik PRINT. Jednocześnie informujemy, że warunkiem niezbędnym do uzyskania pełnej, bezpłatnej obsługi serwisowej i pomocy technicznej oraz informacji o najnowszych
wersjach programu, jest zarejestrowanie zakupionego produktu poprzez wypełnienie formularza na stronie
http://mowik.pl/index.php/rejestracja. MÓWikkod niezbędny do rejestracji znajdziesz na 2. stronie niniejszego
podręcznika. MÓWik KOD nie służy do uruchomienia programu. Podczas pierwszej instalacji programu zostanie
wygenerowany również klucz użytkownika do wprowadzenia na stronie rejestracji. Po rejestracji mailem zwrotnym
otrzymasz kod aktywacyjny uruchamiający program.

II. Umowa licencyjna programu MÓWik PRINT
1. Przedmiotem niniejszej licencji jest program MÓWik PRINT przeznaczony do edycji i drukowania symboli MÓWik dalej
nazywany programem oraz wszelkie materiały dołączone do programu takie jak instrukcja.
2. Licencja obejmuje wyłącznie korzystanie z niniejszego programu na jednej stacji roboczej – licencja jednostanowiskowa.
3. Użytkownik jest właścicielem oryginalnego nośnika na którym znajduje się program.
4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do nieautoryzowanego powielania programu, materiałów do niego dołączonych,
znaków graficznych rozpowszechniania oraz umieszczania programu ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci
Internet i innych sieciach publicznych.
5. Użytkownik nie może tworzyć produktów pochodnych na podstawie tego programu lub jego części .
6. Użytkownik programu zobowiązuje się do nie podejmowanie prób odtworzenia kodu źródłowego w celu jego pozyskania przez użytkownika.
7. Program i dołączone do niego materiały drukowane oraz umieszczone na stronie internetowej mowik.pl,
mowik.sklep.pl są chronione prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami
własności intelektualnej.
8. Licencjodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej odpłatnej licencji na korzystanie z programu
MÓWik PRINT i materiałów towarzyszących .
9. Program stanowi własność Licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
10. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź
niemożności używania programu. Licencjodawca nie gwarantuje, że program w pełni spełni wymagania Użytkownika,
lub że program jest pozbawiony błędów oraz nie gwarantuje, że program będzie działał bez przeszkód.
11. Naruszenie przez Użytkownika obowiązków wynikających z niniejszej licencji skutkować będzie rozwiązaniem umowy.
12. Naprawienie szkody licencjodawcy z racji nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień licencji nastąpi
na zasadach ogólnych.

III. Ostrzeżenie przed epilepsją
Zanim uruchomisz ten program lub pozwolisz to zrobić swoim podopiecznym, przeczytaj to ostrzeżenie!
Niektóre osoby wystawione na działanie specyficznie migających świateł lub powtarzających się rozbłysków narażone
są na napady epilepsji lub utratę przytomności. Może to ujawniać się również u nich podczas oglądania telewizji lub grania
w niektóre gry komputerowe, nawet jeśli osoba taka nigdy wcześniej nie miała napadów padaczkowych. Jeśli zaobserwujesz u siebie lub u swojego podopiecznego podczas używania programu któreś z tych objawów: mdłości, zaburzenia
widzenia, niekontrolowane ruchy oczu lub mięśni, utrata przytomności, dezorientacja, konwulsje, NIEZWŁOCZNIE przerwij używanie programu i skonsultuj się z lekarzem.

IV. Wymagania systemowe/sprzętowe
1. System operacyjny Windows XP SP3 lub nowszy.
2. Procesor: 1 GHz
3. Ram: 512 MB
4. Wolne miejsce na dysku : 2 GB

V. Instalacja programu
Po włożeniu płytki CD do odtwarzacza nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego. Jeżeli nie nastąpi
automatyczne uruchomienie, należy otworzyć folder na dysku CD i uruchomić plik Setup.
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VI. Instrukcja obsługi
1. Okno programu
5 67

11

1
2
3
4
8

9

10 15

14
13

12

1. Pasek tytułu
2. Pasek menu
3. Nowa tablica
4. Otwórz folder
5. Zapisz tablicę

6. Drukuj
7. Podgląd wydruku
8. Narzędzia wyrównania komórek
9. Narzędzia rozmieszczenia komórek
10. Powiększenie/pomniejszenie widoku

11. Okno edytora symboli
12. Pole tablicy
13. Komórka z symbolem
14. Linijka
15. Narzędzie "przeciągnij do siatki"

2. Okno Edytora Symboli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13

10
12
15
16

17
14

1. Okno podglądu
2. Komórka
3. Symbol
4. Podpis
5. Przycisk wstawiania obrazu z pliku
6. Przycisk wstawiania symbolu MÓWik z pakietu
7. Przycisk wstawiania skopiowanego wcześniej obrazu
8. Okno edycji podpisu
9. Narzędzie zmiany grubości ramki
10. Okno podglądu grubości ramki
11. Narzędzie zmiany promienia zaokrąglenia
12. Okno podglądu promienia zaokrąglenia
13. Narzędzie zmiany koloru podpisu
14. Narzędzie zmiany koloru ramki
15. Narzędzie zmiany koloru tła
16. Narzędzie zmiany czcionki podpisu
17. Narzędzie zmiany wielkości podpisu
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3. Tworzenie nowej tablicy
Wybierz: Plik/Nowy - kliknij na czysty lub gotowy szablon
z pustymi komórkami.

4. Ustawienia rozmiaru strony
4.1 Wybieranie drukarki
Wybierz: Plk/Wybierz drukarkę

4.2 Wybór ustawień strony
Następnie wybierz: Plik/Ustawienie strony

5. Tworzenie komórek z symbolami w nowej tablicy
Kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy w dowolnym
miejscu tablicy, aby utworzyć nową komórkę.
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6. Edycja komórki
Komórka tworzy się o wielkości 4 cm x 4 cm. Można ją powiększać przeciągając jeden z boków lub róg przy wciśniętym
lewym klawiszu myszy. Wciśnięty przycisk "przeciągnij do siatki"
ułatwia równe ustawianie wielu komórek. W tym
trybie komórki są powiększane i pomniejszane co 0,5 cm, można je również przemieszczać na tablicy co 0,5 cm.
Komórkę można przesuwać i dowolnie ustawiać poprzez wciśnięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszy.
Kliknij dwukrotnie w okno komórki, aby otworzyć Edytor Symboli.
W Edytorze Symboli można:
- za pomocą suwaka wybrać grubość ramki

- promień zaokrąglenia ramki

- kolor podpisu, kolor ramki, kolor tła

7. Wstawianie symboli do komórki
7.1 Wstawianie z pakietu
W edytorze symboli kliknij przycisk
„z pakietu”

wybierz katalog, a następnie wyszukaj odpowiedni symbol, korzystając z alfabetycznej wyszukiwarki.

Następnie kliknij na wybrany symbol. Zostanie on wstawiony w okno komórki.
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7.2 Wstawianie z pliku
W edytorze symboli kliknij przycisk „z pliku”,
wybierz lokalizację obrazu,
który chcesz wstawić, a następnie wstaw go
do komórki podwójnym kliknięciem
lewego klawisza myszy.

7.3 Wstawianie ze schowka
Skopiuj dowolny obraz do schowka.
W edytorze symboli kliknij przycisk
„ze schowka”.

8. Edycja symbolu w komórce
8.1 Edycja napisu
Możesz skorzystać z podpisu przyporządkowanego do symbolu
lub wpisać swój w polu Podpis.
Możesz zmienić kolor podpisu, rodzaj czcionki oraz rozmiar.
Pole tekstowe w komórce można dowolnie przemieszczać
(chwyć i upuść )w obrębie komórki. W wersji do wydruku
widoczny będzie tylko ten fragment podpisu, który znajduje się
w oknie komórki.

8.2 Edycja symbolu
Symbol można pomniejszyć lub powiększyć, chwytając krawędź
lub róg obrazka.
Symbol można przemieszczać (chwyć i upuść )w obrębie komórki.
W komórce możesz umieścić jeden lub więcej symboli.
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9. Tworzenie tablicy
Stwórz żądaną ilość komórek w tablicy. Następnie wyrównaj je
w rzędach i kolumnach za pomocą narzędzi
Wyrównanie i Rozmieszczenie.

Aby wybrać komórki do wyrównania/rozmieszczenia,
zaznacz wybrany rząd lub kolumnę.

Następnie użyj narzędzi wyrównanie/rozmieszczeni lub użyj funkcji
Rozmieść automatycznie.
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Aby edytować większą ilość komórek, zaznacz je i wybierz z menu
prawego klawisza myszy funkcję Edytuj Wiele.
Za pomocą tej funkcji możesz zmienić wygląd
większej ilości komórek.

10. Zapisywanie utworzonej tablicy
Plik/Zapisz.

11. Drukowanie tablicy
Sprawdź podgląd wydruku, aby upewnić się że symbole są dobrze rozmieszczone na tablicy.
Drukowanie: Plik/Drukuj

VII. Pomoc
Pomoc techniczna, uwagi dotyczące działania programu: pomoc@mowik.pl lub formularz kontaktowy na stronie
www.mowik.pl w zakładce Kontakt.
Dodatkowe informacje, instrukcje, filmy instruktarzowe znajdziesz na naszych stronach: www.mowik.pl
http://www.youtube.com/user/MowikAAC

VIII. Gwarancja
Dico SC gwarantuje nabywcy programu MÓWik PRINT, iż nośnik, na którym program jest zapisany, będzie wolny od wad
mechanicznych i wykonania przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. W tym czasie uszkodzone nośniki będą wymieniane
pod warunkiem odesłania oryginalnego nośnika wraz z dowodem zakupu i adresem zwrotnym do: Dico SC ul.
Kraszewskiego 19/8 30-114 Kraków. Gwarancja nie obejmuje samego programu, który jest dostarczany bez gwarancji oraz
nośnika, jeżeli używany był niewłaściwie, został uszkodzony lub był nadmiernie eksploatowany.
Życzymy udanej i satysfakcjonującej komunikacji z pomocą MÓWik PRINT.
Zespół MÓWika
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Tworzenie tablic proste jak nigdy dotąd!

www.mowik.pl

