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ComplexCore+ Software 
INSTALAČNÍ PRŮVODCE 
 
Velice vám děkujeme za výběr programu ComplexCore+. 
Pro instalaci pokračujte na odpovídající odkaz níže: 
 
Windows 
http://www.complexcore.at/deploy/ComplexCoreInstaller.msi 
 
Apple / Mac 
http://www.complexcore.at/deploy/ComplexCore.dmg 
 

VZOR!!! 
Váš licenční klíč – 
příklad!!! 
 

CC03-JDPQ-O35H-461R 
(C C zero 3 – J D P Q – O three five H – four six one R) 

 

platný do:  31.03.2021 

 
Technické informace pro uživatele Windows: 
 
Pro úspěšnou instalaci ComplexCore+ budete vyzváni k nainstalování ADOBE AIR před 
samotnou instalací programu.  
 
Hladký chod programu vyžaduje rovněž instalaci ADOBE ACROBAT READER. V případě, 
že tento program není v počítači nainstalován najdete ho v následujícím odkazu: 
http://get.adobe.com/de/reader/ 
 
Pro úspěšnou situaci potřebujte mít práva ADMINISTRÁTORA pro správu vašeho 
počítače. 
 
Program bude nainstalován na systémový disk ve vašem počítači (disk C) a potřebuje 
minimálně 3 GB volného místa. 
Spolu s instalaci programu se vám do počítače stáhne knihovna s více než 3000 cvičeními 
včetně téměř 15000 obrázků a 3000 videí. V závislosti na kvalitě vašeho internetového 
připojení může instalace trvat různě dlouho. V případě, že bylo vaše internetové připojení 
v průběhu instalace přerušeno, restartujte instalační proces (proces stahování). Proto aby 
jste mohli instalaci restartovat musíte opustit instalační okno / program a spustit instalaci 
znovu dvojitým kliknutím na ikonu ComplexCore+ na ploše vašeho počítače. 
 
 
Instrukce k používání hlavních funkcí programu ComplexCore+ jsou ve videích v 
následujícím odkazu - HOW-TO videos: 
http://complexcore.at/en/help 
 
Technické informace pro uživatele Mac / Apple: 
Instalace se dá spustit pouze v případě, že je ikona ComplexCore+ (černá, CC) umístěna 
v adresáři APPLICATIONS / APLIKACE. Přesuňte proto ikonu ComplexCore+ do složky 
APPLICATIONS / APLIKACE, s využitím funkce drag & drop (pull) – chyť a pust (běžný 
způsob přesouvání souborů a ikon). V případě pozdějších aktualizací zvolte v případě, že 
budete dotázáni „REPLACE“. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat (v anglickém i českém jazyce) / přímo 
dodavatel programu:  office@complexcore.at. 

 
Enjoy your work with ComplexCore+, 
 
Yours,  
Roman Jahoda  
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