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Aktualizacja oprogramowania DigiTerra Explorer 7 w wersji Mobile 

1. Umieszczamy kartę SD z DigiTerrą w 
gnieździe kart w komputerze i wchodzimy 
na kartę. 

 

2. Na karcie wchodzimy do katalogu Bin. 

 

3. W katalogu Bin odszukujemy plik 
licencyjny License.dat i kopiujemy go dla 
bezpieczeństwa na komputer (bez tego 
pliku DigiTerra uruchomi się tylko w trybie 
Demo, więc należy zrobić jego kopię 
zapasową). 

 



4. Ściągnięte archiwum 
DTEXPV7MobilePack.zip rozpakowujemy 
na dysku za pomocą np. WinRAR. 

 

5. Po rozpakowania archiwum, zaznaczamy 
wszystkie foldery i w takim samym 
układzie kopiujemy je na kartę SD. 

 

6. Gdy system zapyta czy scalić foldery, 
zaznaczamy „Wykonaj dla wszystkich 
elementów bieżących” na dole okna (❶), 
a następnie klikamy Tak (❷).  

 



7. Następnie system zapyta co zrobić z 
plikami o tych samych nazwach, 
zaznaczamy „Wykonaj dla następnych 381 
konfliktów” na dole okna (❶), a następnie 
klikamy „Kopiuj i zamień” (❷). 

 

8. Pliki nadpiszą się po kilku minutach. 

 

9. Po przekopiowaniu nowej wersji, 
sprawdzamy czy w katalogu Bin znajduje 
się plik License.dat, jeśli nie ma, to 
przywracamy plik z kopii zapasowej. 
 
Teraz możemy włożyć kartę z powrotem 
do odbiornika i pracować na najnowszej 
wersji DigiTerra Explorer 7. 

 

 

  



Instalacja oprogramowania DigiTerra Explorer 7 w wersji Mobile  

w trybie demo 

1. Ściągnięte archiwum 
DTEXPV7MobilePack.zip rozpakowujemy 
na dysku za pomocą np. WinRAR. 

 

2. Po rozpakowania archiwum, zaznaczamy 
wszystkie foldery i w takim samym 
układzie kopiujemy je na kartę własną SD 
lub do dowolnego folderu na odbiorniku. 
 
Po umieszczeniu karty w odbiorniku 
program powinien się uruchomić 
automatycznie. 
 
Jeśli wgraliśmy foldery bezpośrednio na 
odbiornik, pierwsze uruchomienie 
programu wykonujemy przez File Explorer, 
gdzie wyszukujemy w odpowiedniej 
lokalizacji katalog Bin, a w nim plik 
DTExp7.exe. 

 

 

  



Instalacja i aktualizacja oprogramowania DigiTerra Explorer 7  

w wersji Desktop 

1. Uruchamiamy instalator 
DTEXPV7DesktopSetup.exe. Jeżeli 
wcześniej już na komputerze była 
zainstalowana DigiTerra Explorer, to 
zostaniemy poproszeni o pozwolenie na 
usunięcie starej wersji, klikamy OK. 

 

2. W kolejnym oknie klikamy Uninstall. 

 

3. Uruchomi się deinstalator, po zakończeniu 
jego pracy klikamy Close. 

 



4. Po deinstalacji pojawi się okno instalatora, 
klikamy Next. 

 

5. W kolejnym oknie wybieramy dodatkowe 
komponenty do instalacji (zalecana 
instalacja wszystkich) i klikamy Next. 

 

6. Wybieramy miejsce, w którym program ma 
zostać zainstalowany (zalecana domyślna 
lokalizacja) i klikamy Next. 

 



7. Wybieramy nazwę folderu, który zostanie 
utworzony dla programu w Menu Start lub 
rezygnujemy z jego tworzenia (zaznaczając 
Do not create shortcuts) i klikamy Install. 

 

8. Po zakończeniu instalacji klikamy Next. 

 

9. W ostatnim oknie wybieramy czy program 
ma się od razu uruchomić czy nie (❶), a 
następnie klikamy Finish (❷).  
 
Instalacja została zakończona i możemy już 
korzystać z programu DigiTerra Explorer w 
wersji Desktop. Aby korzystać z jego pełnej 
wersji musimy podłączyć odbiornik z 
zarejestrowaną wersją DigiTerry Explorer 
w wersji Mobile, lub posiadać oddzielną 
licencję dla wersji Desktop. 

 

 

  



Aktywacja oddzielnej licencji DigiTerra Explorer 7 w wersji Desktop 

1. Aby zarejestrować licencję, konieczne jest 
połączenie komputera z Internetem. 
 
W programie DigiTerra Explorer 7 w wersji 
Desktop wchodzimy w menu Pomoc (❶) i 
wybieramy w nim opcję O programie (❷). 

 

2. Przechodzimy karty License. 

 

3. W okienku Product ID (❶) wpisujemy 
otrzymany przy zakupie kod licencji, a 
następnie klikamy przycisk AKTYWACJA 
(❷).  
 
Jeżeli kod jest poprawny i połączenie z 
Internetem aktywne, licencja zostanie 
zarejestrowana i możemy od tego 
momentu korzystać z pełnej wersji 
programu. 

 

 


