
Postup inštalácie programu

 Fono2

    Počas inštalácie vyžadovaného softvéru, programu Fono2 alebo 
balíčkov aplikácií pre program Fono2  na operačný systém 
Windows Vista, sa môže niekoľkokrát zobraziť podobné hlásenie. 

Pre správne nainštalovanie programu Fono2 je potrebné kliknúť 
vždy na tlačidlo ALLOW / POVOLIŤ .

Upozornenie

- procesor 3 GHz
- 1 GB RAM
- DVD mechanika
- slúchadlá / reproduktory
- webkamera
- internetové pripojenie (nie je nevyhnutné pre funkčnosť programu, ale inštalácia, registrácia nových produktov a 
aktualizácia prostredníctvom internetu je oveľa jednoduchšia)
- operačný systém Windows XP / Vista / 7

Fono2 samozrejme dokáže pracovať aj na slabších počítačoch, treba však brať do úvahy, že celá databáza obsahuje 
viac ako 11000 obrázkov, zvukov a videí, čo môže slabší počítač zvládať len za cenu pomalých reakcií na príkazy 
užívateľa. 

Odporúčaná konfigurácia

Inštalácia z DVD disku:   
    Vložte inštalačný disk Fono2 do DVD mechaniky počítača. Ak sa automaticky nespustí sprievodca inštaláciou, 
spustite ju manuálne z DVD disku dvojklikom na súbor setup.exe .

Inštalácia z internetu:  
    Stiahnite inštalačný súbor f2install.exe zo stránky . Po stiahnutí súbor f2install.exe dvojklikom spustite.  www.fono.sk 

Spustenie inštalácie
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 Pre pokračovanie v inštalácií vyberte jazyk, v ktorom sa spustí 
inštalácia a stlačte tlačidlo OK.

1

http://www.fono.sk


Postup inštalácie programu

 Fono2

    Sprievodca inštaláciou zistí, či sa na Vašom počítači nachádza vyžadovaný softvér pre spustenie programu Fono2.
  
 - ak sa vyžadovaný softvér nachádza na Vašom počítači, spustí sa inštalácia programu Fono2 ( ).
  
 - ak niektorý zo softvérov chýba, spustí sa sprievodca vyžadovaným softvérom (nasledujúci krok).

krok 6 modrá časť

2

    Sprievodca vyžadovaným softvérom Vám pomôže pri inštalácii 
chýbajúceho softvéru potrebného pre správnu funkciu programu 
Fono2.

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo ĎALEJ / NEXT. 

3

    Sprievodca vyžadovaným softvérom Vám zobrazí okno 
s chýbajúcim softvérom.  je označený fajkou pri 
jeho názve. 

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo ĎALEJ / NEXT. 

Chýbajúci softvér
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    Spustí sa sprievodca inštaláciou konkrétneho vyžadovaného 
softvéru. Postupujte podľa inštrukcií sprievodcu pre konkrétny 
softvér až do konca inštalácie. Po nainštalovaní chýbajúceho 
softvéru bude pokračovať inštalácia programu Fono2 (nasledujúci 
krok).  
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Postup inštalácie programu

 Fono2

    Výber priečinku, kam sa bude program Fono2 inštalovať. 
Odporúčame ponechať predvolený priečinok. 

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo ĎALEJ / NEXT.

9

    Pre pokračovanie v inštalácii je potrebne súhlasiť s 
podmienkami licenčnej zmluvy. Odporúčame Vám si ju preto 
dôkladne preštudovať. 

Pre pokračovanie označte „súhlasím s podmienkami licenčnej 
zmluvy“ a stlačte tlačidlo ĎALEJ / NEXT.

7

    Konfigurácia klávesových skratiek. Odporúčame ponechať 
predvolené nastavenie.

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo ĎALEJ / NEXT.
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    Sprievodca inštaláciou programu Fono2.

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo ĎALEJ / NEXT.
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Postup inštalácie programu

 Fono2
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    Spustenie inštalácie programu Fono2.

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo INŠTALOVAŤ / INSTALL

11

    Vyberte jazyk, v ktorom sa Fono2 prvýkrát spustí.

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo ĎALEJ / NEXT
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    Inštalácia bola úspešne dokončená. 

Pre prvé spustenie programu Fono2 stlačte tlačidlo
DOKONČIŤ / FINISH.
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    Pri prvom spustení sa Vám zobrazí registračný formulár, ktorý je 
potrebné vyplniť ako .
   
    Ak už máte program Fono2 inštalovaný na inom počítači alebo 
ste preinštalovali počítač, vyplňte formulár ako 

 zákazníka zadajte 8-miestny 
alfanumerický kód, krorý Vám bol pridelený pri prvej registrácii 

).

Počítač pripojený k internetu
Vyplňte povinné políčka označené hviezdičkou (  ), stlačte 

tlačidlo ODOSLAŤ ONLINE a pokračujte 

Počítač nepripojený k internetu
Vyplňte povinné políčka označené hviezdičkou (  ), stlačte 

tlačidlo EXPORTOVAŤ (offline) a pokračujte .

NOVÝ ZÁKAZNÍK

EXISTUJÚCI 
ZÁKAZNÍK a ako identifikačné číslo

*

*

(krok 2 a krok  3 fialová časť

krokom 1 fialová časť.

krokom 2

Registrácia programu

Fono2

1

    Po obdržaní mailu so súborom Licenses.lic, preneste tento súbor na počítač kde, máte program Fono2 
nainštalovaný. 
    Následne súbor Licenses.lic skopírujte do adresára Fono2\bin, ktorý sa nachádza na disku C:\ Vášho počítača, 
za predpokladu, že pri inštalácii nebol zmenený prednastavený adresár.
   

 Po úspešnom skopírovaní súboru Licenses.lic do C:\Fono2\bin, spustite program Fono2 a pokračujte krokom 9 
fialová časť.

4

    Uložený súboru Registration.txt, je potrebné nám odoslať 
(z počítača pripojeného na internet) na našu mailovú adresu 

 . Najneskôr do troch pracovných dní Vám 
pošleme mailom aktivačný súbor Licenses.lic . 
     Ak si želáte poslať aktivačný súbor na inú mailovú adresu ako je 
adresa, z ktorej odosielate súbor, uveďte ju v tomto maili.

Pre pokračovanie je potrebné počkať na doručenie mailu 
so súborom Licenses.lic.

fono@fono.sk

3

2

    V novootvorenom okne určte miesto, kam sa má uložiť súbor 
Registration.txt. Pre rýchlejší prístup k tomuto súboru, môžete 
súbor uložiť napríklad na plochu (desktop).

Pre pokračovanie určte miesto uloženia súboru a stlačte tlačidlo 
ULOŽIŤ / SAVE.

mailto:fono@fono.sk
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Prvé spustenie programu

Fono2

    Po odoslaní formulára a úspešnej registrácii sa zobrazí 
okienko informujúce Vás o tomto stave.

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK.

1

    Pri prvom spustení programu Fono2 je v okne hlavnej ponuky 
zobrazená iba ikona SPRÁVCA. Kliknite na ňu a v novootvorenom 
okne kliknite na ikonu SPRÁVCA LICENCIÍ.

2

    V novootvorenom okne SPRÁVCA LICENCIÍ kliknite na ikonu 
REGISTRÁCIA. Otvorí sa Vám registračný formulár s Vašimi 
údajmi, ktoré ste vyplnili pri registrácii. V ľavej hornej časti 
formulára sa nachádza , ktorý je 
Vašim jedinečným kódom. Poznačte si ho pre prípad, že by ste 
potrebovali preinštalovať počítač, resp. ak budete program Fono2 
inštalovať na viacero počítačov.

Pre pokračovanie si poznačte 8-miestny alfanumerický kód a 
REŠTARTUJTE program Fono2. 

8-miestny alfanumerický kód

3

    Po REŠTARTE programu Fono2 a prebehnutí aktualizácie sa 
zobrazí okienko, ktoré Vám oznámi, že ste obdržali nové licencie.

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo ÁNO.

4
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Inštalácia aplikácií programu

 z internetu
Fono2

   Po opätovnom spustení programu Fono2 a načítaní nových 
licencií sa zobrazí okno SPRIEVODCU AKTUALIZÁCIOU.

    Ak  stlačte tlačidlo 
STORNO, ukončite sprievodcu aktualizáciou a prejdite na 

.   

    Ak  stlačte tlačidlo 
ĎALEJ pre pokračovanie v inštalácii.

inštalujete program Fono2 z DVD disku,

inštalujete program Fono2 z internetu,

krok 9 
fialová časť

5

    Výber módu inštalácie. Odporúčame ponechať predvolené 
nastavenie.
 

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo ĎALEJ.

6

    Priebeh sťahovania aplikacií z internetu. Sťahovanie môže 
trvať približne 30 min., v závislosti od rýchlosti Vášho internetového 
pripojenia. 

Pre pokračovanie počkajte, kým sa skončí sťahovanie aplikácií.

7

    Po dokončení sťahovania aplikácií z internetu, stlačte tlačidlo 
INŠTALUJ a pokračujte . krokom 16 fialová časť
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    , kliknite na ikonu 
SPRÁVCA v okne hlavnej ponuky. 

Pri inštalácii aplikácií z DVD disku Fono2

9

Inštalácia aplikácií programu

z inštalačného DVD
Fono2

    V okne SPRÁVCA kliknite na ikonu SPRÁVCA LICENCIÍ. 
V novootvorenom okne (správca licencií) kliknite v hornej ľavej 
časti okna na ikonu Z DISKU... 

    Sprievodca inštaláciou balíčkov. 

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo ĎALEJ / NEXT.
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   Stlačte tlačidlo PRIDAJ v pravej hornej časti okna.

12
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    V novootvorenom okne zvoľte DVD mechaniku s diskom 
Fono2. Zobrazí sa zoznam inštalačných balíkov (viď. obrázok). 
Označte všetky inštalačné balíky (napr. stlačením kláves Ctrl+A).

 Ak sú označené všetky balíčky, stlačte tlačidlo OTVORIŤ / OPEN . 

    Sprievodca spracuje zoznam balíkov. 

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo INŠTALUJ.

15

13

Inštalácia aplikácií programu

z inštalačného DVD
Fono2

4

    Vybrané balíčky sa zobrazia v okne SPRIVODCA PRE 
INŠTALÁCIU BAÍČKOV. 

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo ĎALEJ / NEXT .
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16
    Priebeh inštalácie aplikácií. Počkajte, kým inštalácia dokončí 
svoju činnosť (cca. 10 až 20 min. v závislosti od výkonu Vášho 
počítača). 
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    Úspešné dokončenie inštalácie aplikácií.

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo Fono2.

17

    Okno hlavnej ponuky programu Fono2 po úspešnej inštalácií.
V okne sú zobrazené ikony aplikácií, ktoré sú pripravené na 
použitie po dobu trvania platnosti Vašich licencií. 

    V prípade DEMO licencií je možné program Fono2 bezplatne 
používať po dobu 30 dní od dátumu registrácie. Po uplynutí 
tejto doby nebude možné program Fono2 ďalej používať. 
Funkčnosť programu Fono2 sa obnoví až po zakúpení trvalých 
licencií.

    V prípade, že máte TRVALÉ LICENCIE zakúpené, budú Vám 
tieto automaticky pridelené do siedmych dní od dátumu Vašej 
registrácie.

18

Dokončenie inštalácie aplikácií programu

Fono2

   Ďakujeme za použitie návodu na inštaláciu programu Fono2. S akýmikoľvek problémami pri 
inštalácii, nejasnosťami alebo otázkami týkajúcimi sa programu Fono2 sa na nás môžete obrátiť 
telefonicky na čísle 02/635 326 31 alebo prostredníctvom mailu na adrese  .

Kontaktná adresa: Emit plus s.r.o.
Vyšehradská 2
851 06 Bratislava 

fono@fono.sk

MITE s.r.o.plus

mailto:fono@fono.sk

