
 
 

Ręczna instalacja produktów Drzewiecki Design pod X-Plane (Mac, Linux, Windows) 
 

Wersje naszych produktów kompatybilne z systemem Windows posiadają dedykowane instalatory, jednakże 
instalacja pod Mac lub Linux wymaga instalacji ręcznej, która jest bardzo prosta. Pliki produktu są takie same jak w 
wersji Windows, więc identyczną procedurę ręcznej instalacji można przeprowadzić także w systemie Windows. 
Poniżej znajduje się instrukcja poprawnej instalacji. Kroki 3 i 4 występują nie we wszystkich produktach.  
 
1. W pliku *.ZIP naszego produktu (w którym prawdopodobnie znajduje się ten 

dokument PDF), znajduje się kilka folderów z plikami scenerii. Należy po prostu 

przenieść te foldery do folderu X-Plane\Custom Scenery folder. Po prawej stronie 

znajduje się przykładowe zdjęcie poprawnej instalacji. Nazwy tych folderów 
zazwyczaj zaczynają się od “DD” lub “ZZZ DD”. 

 
2. Usuń plik  znajdujący się w folderze X-Plane\Custom Scenery  

 
 

3. Personalizacja produktu (np. usunięcie samolotów statycznych). Aby zmienić opcjonalne elementy / ustawienia 

produktu należy otworzyć folder 
X-Plane\Custom Scenery\[NazwaProduktu]\INSTALLER\[nazwa opcjonalnego elementu] i skopiować wszystkie 
foldery znajdujące się w nim do folderu  X-Plane\Custom Scenery. Pliki powinny zostać nadpisane. Ta akcja 
spowoduje zainstalowanie danej wersji scenerii (np. bez samolotów statycznych). Uwaga – niektóre ustawienia 
muszą być łączone, dlatego warto uważnie wybrać folder z odpowiednią opcją. 
 
Aby zainstalować inny opcjonalny element należy powtórzyć powyższy punkt wybierając inną opcję. 
 
 

4. Aby poprawnie zainstalować pomoce nawigacyjne, należy skopiować wszystkie linie z pliku X-Plane11\Custom 

Scenery\[Nazwa Produktu] INSTALLER\earth_nav11.txt do pliku X-Plane 11\Custom Data\user_nav.dat na 
koniec pliku, bezpośrednio powyżej linii zawierającej „99”. Jeśli plik user_nav.dat nie jest umieszczony w podanej 
lokalizacji, należy go sobie skopiować z folderu X-Plane11\Custom Scenery\[ Nazwa Produktu] INSTALLER . 
 

5. Należy zainstalować SAM Suite. Można go pobrać TUTAJ lub z linku bezpośredniego.

 
 

Po wykonaniu powyższych punktów produkt powinien zostać zainstalowany poprawnie! 

 
Szybkie sprawdzenie (gdy coś nie działa) 

 
 Upewnij się, że nie są aktywne żadne inne lotniska działające równolegle z naszym produktem dla tej 

samej lokalizacji (dotyczy to również lotnisk zainstalowanych defaultowo). Jeśli taki przypadek się zdarzy, 
należy usunąć folder takiego lotniska z Custom Scenery. 

 Upewnij się, że wszystkie foldery naszego produktu są wpisane na liście w pliku  
powyżej innych lotnisk, plików meshu lub fototekstury dla obszaru pokrytego przez nasz produkt (za 
wyjątkiem naszych folderów o nazwie zaczynającej się od “ZZZ DD” (jeśli takie są) – powinny być one na 
samym dole listy. 

 Upewnij się, że parametr Number of Objects w opcjach X-Plane ustawiony jest na co najmniej średnie 
ustawienie, inaczej nasze obiekty nie będą widoczne w symulatorze. 

 Jeśli dany problem nadal występuje, skontaktuj się z nami: LINK ; prosimy wówczas o załączenie pliku X-
Plane\Log.txt oraz XPlane\Custom Scenery\scenery_packs.ini. 

Drzewiecki Design 

https://forums.x-plane.org/index.php?/files/file/59782-scenery-animation-manager-suite/
https://www.dropbox.com/s/8byluv7m1b06fch/SAM.zip?dl=1
http://drzewiecki-design.net/forum/index.php

