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INSTRUKCJA INSTALACJI

UWAGA:
• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, czy na stronie https://www.nowaera.pl/

kontakt/terapiairozwoj znajduje się nowsza wersja Instrukcji instalacji. Jeżeli taka wersja 
istnieje, należy zainstalować oprogramowanie zgodnie z instrukcją umieszczoną na ww. 
stronie internetowej.

• Do zainstalowania programu konieczne jest połączenie z Internetem.
• Przed instalacją programu należy sprawdzić, czy komputer lub inne urządzenie spełniają 

minimalne wymagania techniczne podane poniżej:

Wymagania sprzętowe dla komputera użytkownika:
• Windows 10/Windows 11 wersja 32-bit (działająca na 64-bit),
• procesor: odpowiednik Intel i3,
• pamięć RAM: 4 GB,
• karta graficzna pracująca z rozdzielczością 720p,
• karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami/słuchawkami i mikrofonem,
• mysz lub inne urządzenie wskazujące,
• port USB 2.0/3.0,
• 4 GB miejsca na dysku twardym,
• inne: wymaga zainstalowania przeglądarki plików PDF,
• połączenie internetowe (wymagane do pierwszego logowania i aktywacji programu).

Wersja 1.0 z dn. 30.05.2022 r. 
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I. Instalacja aplikacji desktopowej

Aby zainstalować program MOC EMOCJI PRO. KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE POZIOM 2, 
należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

1. Umieścić nośnik z aplikacją (pendrive) w porcie USB komputera. 

UWAGA: jeśli w systemie operacyjnym jest wyłączona opcja Autoodtwarzanie, 
w celu uruchomienia instalatora należy:

•  w menu Start wybrać opcję Wyszukaj (w przypadku Windows 10 pole 
wyszukiwania znajduje się w menu po prawej stronie ekranu, które pojawia się 
po najechaniu kursorem na prawy dolny róg ekranu),

• w polu wyszukiwania wpisać słowo Komputer,

• w wynikach wyszukiwania kliknąć Ten komputer,

• wybrać dysk umieszczony w porcie USB,

•  dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy plik Instaluj MOC EMOCJI 
poziom 2.msi,

• potwierdzić chęć uruchomienia instalacji.

2. Uruchomić plik instalacyjny Instaluj MOC EMOCJI poziom 2.msi.
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3.  Po uruchomieniu instalatora należy postępować zgodnie z informacjami, które pojawią się na 
kolejnych ekranach.

W pierwszym oknie kliknąć przycisk Dalej.

4. W oknie Umowa licencyjna należy kliknąć przycisk Dalej.

Następnie – zapoznać się z treścią Umowy licencyjnej oraz zaznaczyć opcję Akceptuję warunki 
i postanowienia Umowy licencyjnej. 

Jest również możliwość wydrukowania treści Umowy licencyjnej. W tym celu należy wybrać przycisk 
Drukuj. 
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5.  Ekran wyboru Folderu docelowego umożliwia wskazanie własnej lokalizacji plików aplikacji 
(przycisk Zmień). 

Po wybraniu odpowiedniej ścieżki kliknąć Dalej.

6. W kolejnym oknie należy wybrać Zainstaluj.
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7. Następuje kopiowanie plików. Proces ten może potrwać kilka minut.

8.   Program można uruchomić poprzez kliknięcie nazwy programu w menu Start lub dwukrotne kliknięcie 
skrótu do programu znajdującego się na pulpicie.
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Logowanie do aplikacji

Przy pierwszym uruchomieniu programu konieczne jest zalogowanie się za pomocą Konta Nowej Ery, 
komputer w tym czasie powinien być połączony z siecią Internet.

1. Jeśli użytkownik posiada konto „Moja Nowa Era”

Należy zalogować się za pomocą danych do konta „Moja Nowa Era”.
Uzupełnić pola E-mail i Hasło, a następnie kliknąć Zaloguj się.

2. Jeśli użytkownik nie posiada konta „Moja Nowa Era”

Należy kliknąć przycisk Zakładanie konta. W domyślnej przeglądarce internetowej uruchomi się 
strona, na której należy uzupełnić wymagane pola. Następnie trzeba kliknąć Załóż konto. 
Po założeniu konta należy wrócić do aplikacji MOC EMOCJI PRO. KOMPETENCJE EMOCJONALNO-
-SPOŁECZNE POZIOM 2 i wprowadzić dane logowania.
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Odblokowanie aplikacji

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji konieczne jest również odblokowanie aplikacji za pomocą 
klucza licencji, komputer w tym czasie powinien być połączony z siecią Internet.

Aktualizacja aplikacji

Aplikacja może poinformować użytkownika o dostępnej aktualizacji za pomocą czerwonego przycisku 
na ekranie startowym.  W celu aktualizacji programu należy kliknąć w przycisk, a następnie kliknąć 
przycisk TAK.
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II. Odinstalowanie aplikacji desktopowej

Aby odinstalować aplikację MOC EMOCJI PRO. KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE POZIOM 2, 
należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

1.  Kliknąć prawym przyciskiem myszy Start na pasku zadań. Następnie wybrać opcję Programy 
i funkcje lub Aplikacje i funkcje – w zależności od wersji systemu operacyjnego.

2.  Wybrać aplikację MOC EMOCJI PRO. KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE POZIOM 2  
z listy programów i kliknąć Odinstaluj.

 

III. Pomoc

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów z instalacją lub działaniem programu MOC EMOCJI 
PRO. KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE POZIOM 2, prosimy o kontakt pod nr telefonu  
+48 58 768 22 22 lub przez pocztę e-mail pod adresem: wsparcie@nowaera.pl.

Produkt należy usuwać wraz z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi 
(Norma stosowana w krajach Unii Europejskiej oraz państwach prowadzących 
segregację odpadów). Symbol na produkcie lub w jego dokumentacji oznacza, że 
urządzenie odpowiada normom dotyczącym urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
i nie należy go usuwać wraz z odpadkami domowymi. Po zakończeniu cyklu żywotności 
urządzenia użytkownik zobowiązany jest do jego dostarczenia do stosownych 

centrów zbiórki pod karą przewidzianą przepisami obowiązującymi w danym kraju. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie systemów zbiórki, należy się skontaktować z miejscowym urzędem 
odpowiedzialnym za odpady.
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www.nowaera.pl

wsparcie@nowaera.pl

infolinia: +48 58 768 22 22

082513_MOC_EMOCJI_KL.4-8_Instrukcja_instalacji.indd   8082513_MOC_EMOCJI_KL.4-8_Instrukcja_instalacji.indd   8 08/07/2022   12:5608/07/2022   12:56


