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Jak nainstalovat Pinnacle Studio 21 

Instalace programu Pinnacle Studio 21 je kompletně v češtině. Vzhledem k 

náročnosti programu, může zabrat samotná instalace delší dobu. POZOR! Program 

během instalace vyžaduje připojení k internetu! Bez připojení není možné 

instalaci dokončit.  

1) Spusťte instalaci, zkontrolujte předvolený jazyk - měla by být čeština, vložte 
instalační klíč - součástí balení, které jsme Vám zaslali. Jde o sérii 5ti písmen či čísel 

v 5ti skupinách. Následně pokračujte v instalaci stisknutím tlačítka "Další".  

 

 

2) Pročtěte si licenční podmínky a zaškrtněte, že souhlasíte s "Licenčními 

podmínkami". Následně pokračujte v instalaci stisknutím tlačítka "Další".  
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3) Do formuláře zadejte požadované údaje, rozhodněte se, zda máte zájem o 

to, aby Vám Pinnacle zasílal na e-mail obchodní sdělení a klikněte na "Další". 
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4) Zvolte složku, do jaké se má program instalovat. Současně se ujistěte, že 

máte dostatek místa na disku. Pak klikněte na tlačítko „Stáhnout/nainstalovat“. 

 

 

5) Počkejte na dokončení procesu - tento krok může zabrat hodně času - s 

ohledem na rychlost připojení k internetu. 
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6) Otevře se nové okno, které začne instalaci produktu. A to s pomocí tzv. 

InstallShield Wizard. Pozor, abyste neklikli na tlačítko "Storno"! Tím přerušíte 

celou instalaci.  

 

7) Jakmile je vše připraveno, automaticky se objeví nové okno, zde můžete 

kliknout na tlačítko "Aktualizovat".  
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8) Začne instalace, může trvat déle.  

 

 

9) O ukončení instalace budete informováni. Pak kliknete na „Dokončit“.  
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10) V dalším kroku přijde na řadu instalace 3D Editoru. Zde odsouhlaste, že 

chcete instalaci programu v češtině, pokud již není předvolená. Pak stačí kliknout 

na tlačítko "OK".  

 

11)  Klikněte na "Další". Tím potvrdíte pokračování instalace.  
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12) Opět je třeba si přečíst a odsouhlasit licenční podmínky. Následně kliknout 

na "Další".  

 

13) Potvrďte cílovou složku instalace 3D Editoru (měla by být totožná se 

složkou, kterou jste zvolili pro instalaci v kroku č. 4). Ta by také měla být 

předvyplněná. 
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14) V nově otevřeném okně povolte začátek instalace. Kliknutím na 

„Instalovat“. 

 

 

15) Počkejte na dokončení instalace. Opět jeden z kroků, který vyžaduje více 

času. 
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16) O dokončení instalace budete informováni. V tomto okně je třeba kliknout 

na "Dokončit".  

 

17) Program Vás informuje o tom, že program byl úspěšně nainstalován. 

Klikněte na „Dokončit“ 
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18) Program je úspěšně nainstalován a Vy ho můžete spustit pomocí ikony: 

 

 

 

http://www.sw.centrum.cz/digitalni-video/uprava-videa/pinnacle-studio-21-ultimate/

