
Instrukcja instalacji test4profit 

1. Po uiszczeniu płatności zostajemy przekierowani na odpowiednią podstronę 

portalu test4profit.net i tam klikamy w przycisk „Download” 

2. Ściąga się plik instalacyjny. Zapisujemy go w wybranej lokalizacji - tutaj 

akurat stworzono katalog o nazwie „test4profit2HD” na dysku C i tam 

zapisano plik instalacyjny. Domyślnie pliki sciągaja się do katalogu 

„download” danej przeglądarki internetowej. Wszelkie testy w ramach 

systemu przeprowadzano tylko na przeglądarce Google Chrome. 

 

3. Dwuklikiem (2x lewy przycisk myszy) uruchamiamy instalator 

4. Po zgodzeniu się na przeprowadzenie zmian (klikamy „tak”) uruchamia się instalator. 

Pierwsze pytanie dotyczy wybrania lokalizacji, czyli miejsca na dysku twardym komputera, 

gdzie chcemy by zostały zainstalowane nasze pliki programu test4profit. 



 

5. Wybraliśmy klawiszem „Browse” wcześniej przygotowany folder i zapoznaliśmy siuę z 

informacja, że program zajmie na dysku 213 MB i klikamy „Install” 

6. Program się instaluje a my na pasku postępu obserwujemy ile procent systemu już się 

zainstalowało we wcześniej wybranej przez nas lokalizacji 



 

7. Gdy pasek postępu dojdzie do końca i instalacja będzie już kompletna zostaniemy o tym 

poinformowani w taki sposób jak poniżej: 

 



8. Klikamy „Close” i znika okno dialogowe. Gratulacje, program test4profit już jest 

zainstalowany na Twoim komputerze. Lecz to jeszcze nie koniec instalacji. 

9. Przechodzimy do katalogu, w którym zainstalowały się pliki programu i szukamy pliku 

MCRInstaller 

 

10. Po kliknięciu w wyżej wymieniony plik MCRInstaller.exe pojawiają się kolejne okna 

dialogowe, gdzie klikamy „OK” 

 

11. Wreszcie klikamy „Install” 



 

12. Silnik programu test4profit się instaluje 

 



13. Następnie pojawia się okno jak na rysunku, gdzie klikamy „Next” 

 

14. Aby formalności stało się zadość wpisujemy cokolwiek w polu „organization” (np. home) 

 



15. Pojawia się domyślna ścieżka zapisu programu wspomagającego test4profit. Zazwyczaj jest to 

„Program Files” – zostawiamy to (choć można zmienić przyciskiem „change” gdyby ktoś się 

uparł). Po czym klikamy „Next” 

 

A potem „Install” 

 



16. Pojawia się okno postępu instalacji 

 

Tym razem przyjdzie nam poczekać nieco dłużej, gdyż ten etap zabiera najwięcej czasu. Zazwyczaj 

kilka minut. 

17. Następnie pojawia się okno dialogowe zakończenia instalacji silnika naszej aplikacji. Klikamy 

„Finish”. 

 



18. Pozostało już tylko wygenerować klucz licencji. Bez niego program główny test4profit się nie 

otworzy. 

 

Aby to zrobić klikamy w program „license_generator.exe” 

 

19. Uruchamia się okno programu „license_generator.exe” 



 

Należy tu wpisać login i hasło otrzymane w procesie zakupu programu ze strony www.test4profit.net 

lub platform handlowych takich jak amazon, ebay, allegro, olx i inne. Po wpisaniu loginu i hasła 

klikamy przycisk „Generate” 

20. Jeśli się pomylimy to program nam o tym podpowie oknem dialogowym: 

 

Klikamy wtedy „OK” i wpisujemy login i hasło (w tym przypadku tylko login) jeszcze raz. 

21. Po poprawnym wpisaniu loginu i hasła oraz kliknięciu „Generate” pojawia się pasek postępu: 

 

Następnie po utworzeniu pliku licencji zostajemy o tym poinformowani stosownym komunikatem: 

http://www.test4profit.net/


 

22. Zamykamy generator (klikamy „Exit” potem „Yes”) i przechodzimy po raz kolejny do folderu z 

naszym programem. Pojawił się plik licencji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Teraz możemy wyszukać wreszcie nasz program o nazwie „test4profit2.exe” i go uruchomić 

 

24. Czasami może się pojawić problem z brakiem zainstalowanego na komputerze środowiska 

uruchomieniowego. Jest to pakiet Visual C++ Redistributable i jest za darmo dostępny na 

stronie Microsoftu: https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=48145 

 

Pobieramy i instalujemy, gdyż jest to składnik wymagany aby nasza aplikacja działała.  

 

https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=48145


25. Miłej zabawy z test4profit2 

 


