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Hotfix 1 pro CADKON Stavební konstrukce 2012 
 
Hotfix 1 obsahuje opravy CADKONu Stavební konstrukce 2012. 
Hotfix 1 je určen pro všechny instalace CADKONu Stavební konstrukce 2012 provedené do 2.8.2011. 
CADKON Stavební konstrukce 2012 nově zakoupený nebo v rámci CSP stažený po datu 2.8.2011, již 
tento Hotfix 1 obsahuje a není proto nutné jej instalovat. 

Způsob instalace 
 
1. Uzavřete CADKON 
  
2. Stáhněte a rozbalte soubor Hotfix_1_pro_CADKON-Stav_2012.zip a překopírujte soubory z Vám 
odpovídajícího adresáře následujícím způsobem: 
 

 Pro AutoCAD LT (32-bit i 64-bit systém ) nebo produkty "velkého" AutoCADu (pouze 64-bit 
systém) verzí 2012, 2011 nebo 2010, si nakopírujte soubory z adresáře "ACLT 
2012,2011,2010" do programového adresáře instalovaného CADKONu Stavební konstrukce 
2012, např. C:\Program Files\AB Studio\CADKON-STAV 2012\ 

 

 Pro AutoCAD LT (32-bit i 64-bit systém ) nebo produkty "velkého" AutoCADu (pouze 64-bit 
systém) verzí 2009, 2008 nebo 2007, si nakopírujte soubory z adresáře "ACLT 
2009,2008,2007" do programového adresáře instalovaného CADKONu Stavební konstrukce 
2012, např. C:\Program Files\AB Studio\CADKON-STAV 2012\ 

 

 Pro produkty "velkého" AutoCADu (pouze 32-bit systém) verzí 2012, 2011 nebo 2010, si 
nakopírujte soubory z adresáře "ACAD 2012,2011,2010" do programového adresáře 
instalovaného CADKONu Stavební konstrukce 2012, např. C:\Program Files\AB 
Studio\CADKON-STAV 2012\ 

 

 Pro produkty "velkého" AutoCADu (pouze 32-bit systém) verzí 2009, 2008 nebo 2007, si 
nakopírujte soubory z adresáře "ACAD 2009,2008,2007" do programového adresáře 
instalovaného CADKONu Stavební konstrukce 2012, např. C:\Program Files\AB 
Studio\CADKON-STAV 2012\ 

 
Tímto přepíšete stávající soubory, které doporučujeme nejprve zálohovat. 
 
3. Spusťte CADKON. 
 

Vyřešené problémy 
 

 Oprava interní chyby, která nastane po změně měřítka funkcí "Nastav měřítko" a následném 
kreslení bubliny funkcí "Bublina s odkazem". 
 

 Nevykreslení sklopeného řezu skladby překladů v některých případech. Jedná se kreslení 
překladů pomocí funkcí "Překlad" nebo "Překlad třemi body". 
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 Při zadání již existujícího názvu masky popisu místností při jejím ukládání, dojde k chybovému 
hlášení a zatuhnutí CADKONu. Týká se to všech funkcí na vytváření popisů místností. 
 

 Zadaná hodnota nadpraží u otvorů s parapetem se nepamatuje pro následnou editaci otvoru. 
Jedná se o příkazy na kreslení otvorů s okny nebo dveřmi, při zadání otvoru s parapetem a 
hodnoty výšky nadpraží. 
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