
Soubor Carat.exe zde na mé http : obsahuje český překlad Caratu 3.1. Z CD si 

normálně nejprve na počítač klasicky nainstalujte Carat 3.1 (není v tom žádný 

problém). Carat Vám naběhne v němčině. Pokud jste si standartně nainstaloval 

Carat do adresáře C:/Carat tak tento adresář otevřete a smažte Carat.exe (tedy 

ikona červeného a modrého autíčka). 

Z mé http//: www.rabek.xf.cz vemte český Carat.exe a normálně jej vložte do 

adresáře  C: / Carat, kde byl původně ten smazaný německý Carat.exe (jde tedy 

o triviální záměnu souborů – německý carat.exe se prostě nahradí českým 

carat.exe - jde o tzv. "crackování").       

Dongel (resp. HW klíč) poté zasuňte a zašroubujte do počítače na port tiskárny 

(pokud máte do série scanner či tiskárnu nevadí). Následně za tento dongel (do 

série) zastrčte kabel od scanneru (dongel tedy bude jakousi vložkou mezi 

původním spojením kabelu s počítačem - žádné násilí). Potom restart počítače a 

po vytažení ikony Carat na plochu a spuštění ikony by Carat 3.1 měl naběhnout 

v češtině s Vaším licenčním textem nahoře (Dipl. ing. XY, adresa ...... ). Tento 

licenční text bude vytištěn na veškerých tiskových výstupech Caratu 3.1. 

 

Pokud vznikne při instalaci problém, informujte mě prosím - tedy zejména 

pokud program není v češtině a pokud vozidla nelze rozjet. V hlavní nabídce 

jsem zapoměl přeložit 3 slova (Phasen, Simulation, Opti -onen) za což se 

omlouvám. Na straně druhé je význam těchto pojmů i v češtině více než zjevný. 

Na ploše se objeví další 2 ikony Database Vehicles a Additional Modules. 

Database Vehicles by měla jít normálně v němčině samostatně otevřít, Carat má 

nastavenu cestu do této databanky v menu "Optionen", Adresáře". Additional 

modules je sice možno spustit, ale další vrstvy tohoto programu jsou 

zablokované (tyto Additional modules i tak nejsou kmenovou součástí Caratu 

3.1).  

 

 

S pozdravem Vlastimil Rábek 

 

tel :  +420 608 863 534  

v.rabek@volny.cz 


