
 alebo pošlete mail, pripravte si, prosím nasledovné 

informácie, ktoré potrebujeme pre riešenie Vášho problému vedieť ( uvedené informácie sú 

dôležité pre evidenciu zákazníkov a rozšírenie zistenie, kde mohol problém nastať ) : 

 Vlastníka licencie daného USB kľúča 

 Číslo USB kľúča, ku ktorému Vám poskytneme podporu 

 Operačný systém a konfigurácia PC ( grafická karta, procesor, RAM ... ), pre ktorý máme 
poskytnúť podporu 

 Ide o stolový počítať alebo notebook ? 

Najčastejšie otázky 

Môžem si zadať vlastnú cestu pre inštaláciu ? 

Nie, pre správnu funkčnosť programu je potrebné nemeniť cestu pre inštaláciu, nebude 
program potom správne fungovať, rovnako aktualizácia programu cez internet, ani 
aktualizácia databáz. 

Zostanú mi po reinštalácii CAD Decor všetky databázy a projekty alebo si ich 
mám vhodným spôsobom zálohovať ? 

Je vhodné si tieto databázy priebežne zálohovať i keď sa neinštaluje nový upgrade 
programu. Užívateľská databáza prvkov je celá zložka C:\CadProjekt\CAD Decor 
v.2.3.0\dodatki\B_USER. Užívateľská databáza dlaždíc sú súbory baza_uzytkownika.mdb a 
baza_uzytkownika.ini v adresári C:\CadProjekt\CAD Decor v. 2.3.0\Plytki. Tiež je dobré 
zálohovať si svoje projekty, ktoré sa podľa východzieho nastavenia CAD Decoru ukladajú do 
adresára C:\CadProjekt\CAD Decor v. 2.3.0\PROJEKTY alebo C:\CadProjekt\PROJEKTY, 
podľa verzie. Ak si ich užívateľ ukladá inam (a je vhodné ich ukladať inam), takže tými se 
pri inštalácii vôbec nemusí zaoberať. 
Ak si užívateľ tieto svoje dáta niekam zkopíruje, nemusí se obávať CAD Decor napríklad 
úplne odinštalovať, vymazať adresár C:\CadProjekt\CAD Decor v. 2.3.0 a vykonať úplne 
novú inštaláciu. A potom si posťahovať a nainštalovať len tie databázy, ktoré naozaj 
potrebuje. Občas je dobré to takto urobiť... 

Nie je možné uložiť „Zostavu prvkov“. 

Popísané vyššie, neukladať súbory na plochu, ale na lokálny disk .  

Pracuje program bez USB kľúča ? 

Nie, program potrebuje voľný USB port v počítači a pracuje iba v prípade, že je dodaný USB 
kľúč v danom PC zasunutý pred spustením programu 

Funguje USB kľúč i na prenos dát ? 

Nie, USB kľúč nie je určený na prenos dát. Je na ňom nainštalovaná licencia pre konkrétnu 
inštaláciu na danom PC . 

Po spustení programu sa zobrazuje tabuľka s kódmi ? 

Zadaný licenčný kód nie je zadaný správne ( je zvýraznený na žlto ) alebo nie je zadaný 
vôbec. Zadajte ho ešte raz, skontrolujte zapnutý CAPS LOCK a či miesto nuly nezadávate 
veľké O a pod. 



Zobrazuje sa okno „Licenčné kódy“, čo s tým? 

Ak je zadaný nesprávny licenčný kód, je zvýraznený na žlto. Zadajte ho ešte raz, skontrolujte 
zapnutý CAPS LOCK a či miesto nuly nezadávate veľké O a pod. . Ak nemáte zakúpenú 
inštaláciu pre Rendering Pro a v tabuľke je zadaný kód, je potrebné ho zmazať. 

Nezobrazuje sa ponuka po kliknutí pravého tlačítka myši ... 

Ukončite program a spustite súbor „reset_menu.bat“ . Je umiestnený v adresári, kde je 
nainštalovaný program. 

Ikona „Nový“ pri tvorení nového projektu je neaktívna ... 

Je potrebné vyplniť políčko „Názov výkresu“ a „projektant“ .  

Dá sa zlepšiť kvalita vizualizácie a odstrániť „zubaté okraje“ ? 

Pre tento účel slúži parameter vyhladzovania hrán. Otvorte si projekt a do príkazového 
riadka zadajte z klávesnice príkaz „_anty“ . Stlačte ENTER. Otvorí sa tabuľka na nastavenie 
vyhladzovanie hrán – čím vyššia hodnota, tým je kvalita vizualizácie lepšia. 

Vizualizácia je veľmi spomalená, obraz pri pohybe seká  

Riešenie je rovnaké, ako v bode vyššie, je potrebné zadať nižšiu hodnotu a daný parameter 
vyskúšať. Znižovať kým sa problém odstráni. 

Výpočet renderingu zobrazí správu „The NVIDIA OpenGL driver lost connection 
with the display driver…” 

V tabuľke uvedenej o dva riadky vyššie treba zapnúť možnosť „Slow rendering“. 

V systéme Windows Vista alebo Windows 7 pri spustení inštalácie programu 
nabieha okno „ODKAZ VRÁTIL SERVER”. 

Je potrebné vypnúť kontrolu používateľských kont. Nájdete je v ovládacom paneli pod 
používateľskými kontami 

Pri otvoreni databázy sa nedá ani vstúpiť do nej . Vypisuje „InterBase library 
gds32.dll not found in the path. Please instal InterBase to use this funkcionality“. 

Chyba súvisí s poškodenou inštaláciou program Firebird. Je potrebné ho ukončiť, 
odinštalovať a nainštalovať znova. Firebird na inštalačnom médiu v zložke „Additional“ 

Pri otvorení programu sa mi nedajú zapnúť svetlá  

Problémy v režime vizualizácie takmer vždy súvisia s nevhodnou grafickou kartou alebo s 
neaktuálnymi ovládačmi grafickej karty. V prvom rade skúsiť stiahnuť najnovší ovládač 
grafickej karty ( je preto vždy potrebné poznať hardware PC - ako je uvedené úplne hore, 
inak sa nedá problém riešiť) . Na notebooku môžu byť dve grafické karty a operačný systém 
uprednostňuje tu horšiu, aby šetril energiu. V ovládačoch tej lepšej sa musí nastaviť, aby ju 
CAD Decor ( najlepšie všetky aplikácie na počítači) prednostne využívali a ignorovali tu 
slabšiu. 

Po inštalácii WIN10 prestalo zobrazovať odrazy zrkadiel. 

Je potrebné stiahnuť aktuálny ovládač grafickej karty alebo vo WIN10 nastaviť grafickú 
kartu ako predvolenú a prioritnú, Windows má tendenciu ju odstaviť. 
 



Pri zapnutí osvetlenia ( ikona motýľ ) sa nič nezmení. Na to aby sa nejaká zmena 
udiala je potrebné následne zmeniť pozíciu kamery . 

Rovnako ako problém vyššie - je potrebné stiahnuť aktuálny ovládač grafickej karty alebo 
vo WIN10 nastaviť grafickú kartu ako predvolenú a prioritnú, Windows má tendenciu ju 
odstaviť 

 

 

 


