Installationsanvisning för SWT-meny i Autocad
-Filerna installeras genom att filerna packas upp i en katalog, exempelvis. C:\SWT
Varpå följande inställningar måste göras:
Utöver att installera datafilerna, krävs det ytterligare en åtgärd i Autocad-programmet innan menyn
kan användas: installeringskatalogen (C:\SWT) skall läggas till i Autocads sökväg för supportfiler.
Dessutom skall menyfilen tas i bruk.
Nedan följer en beskrivning på hur detta skall utföras för Autocad och för Autocad-baserade
applikationsprogram samt för Autocad LT fr.o m. version 2000 (2000, 2000i, 2002 och 2004):
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Starta Autocad.
Ge kommandot ”options” vid command-raden eller rulla ner rullgardinen ”Tools” (Verktyg)
och välj ”options”.
Välj ”Files” –databladet, längst upp till vänster i den nya rutan.
Välj raden ”Support File Search Path”, klicka på raden.
Klicka på ”Add-knappen” (Lägg till).
Skriv i den framkomna rutan sökvägen till var filerna installerats (C:\SWT), eller sök med
hjälp av att klicka på ”Browse-knappen” och bläddra fram till sökvägen dit filerna har
installerats (C:\SWT).
Klicka på Move Up-knappen (Flytta upp). Klicka så många gånger på knappen så att nyss
gjorda definition flyttas överst på listan.
Stäng fönstret genom att klicka på OK-knappen.
Ge kommandot ”menuload vid kommand-raden.
Välj databladet ” Menu Groups” längst upp till vänster i den nya rutan som visar sig.
Klicka på ”Browse-knappen” och bläddra fram den katalog där Autocad-blocken finns
sparade (C:\ SWT). Se till att menyfiltypen är satt till filtyp Menu template (*.mnu) längst
ner i den nya rutan.
Markera sedan filen ”SWT” (menyfil SWT.mnu).
Klicka på ”Open-knappen” (Öppna).
Klicka på ”Load-knappen” (Ladda). Autocad ber att man skall bekräfta laddning av mnufilen. Klicka på ”OK-knappen” eller på ”JA” för att bekräfta.
Välj från ”Menu Group-listan” SWT, den nyss installerade meny-filen.
Välj databladet ”Menu Bar” till höger om ”menu Groups-bladet”
Rulla ner rullgardinen under ” Menu Groups” och markera ”SWT”.
På höger sida visas Autocads alla menyer som är installerade. Markera ex. ”Window” och
tryck sedan på ”Insert-knappen” i mitten på rutan. SWT-menyn kommer nu att installeras
ovanför Autocads rullgardinsmeny ”Window”.
Avsluta genom att trycka på ”Close-knappen” (Stäng), installationen är klar.
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