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Vítáme Vás v programu 
ALBUM MAKER.

Jako první zvolíte možnost 
vytvoření nového alba.



Napíšete název alba. 
Budete-li mít více alb, 
je to jediná možnost, 

jak se v nich později vyznat.





Ve složce, kde máte fotografie, provedete výběr a kliknutím na šipku vpravo 
přesunete označené fotky do pole "zvoleno".



nebo zadáte vybrat vše a všechny položky z označeného adresáře se do tohoto 
pole přesunou automaticky.



Zde volíte, jestli chcete, aby se obrázky po vložení upravily do rozměru rámu nebo se vložily celé. 
Pokud zadáte upravit obr. do návrhu a fotografie na výšku přijde do rámu na šířku, bude vidět pouze její 

střední část a proto je následně potřeba dvojklikem upravit její výřez. U volby použít celé obrázky, 
bude fotka zmenšena nebo zvětšena tak, aby se v předloze ukázala celá.



Pokud chcete využít automatického umístění, zadáte volbu "ano" 
a fotky budou do rámů umístěny automaticky podle abecedního pořadí. 

Při této volbě je opět nutné překontrolovat výřezy.



Dále je nutné vybrat 
uspořádání fotografií na stránkách 

z nabídky šablon. 



Jako poslední vyberete pozadí z vytvořených předloh 
nebo z palety plných barev. Pozadí se dá i dodatečně změnit 

a nebo jednoduše vytvořit z vlastních fotografií.



Teď teprve začínáme pracovat 
na samotné fotoknize. Máte-li

 zvolené album s potisknutelnou 
obálkou, nejdříve upravte ji.

Vybrané fotky v pravém sloupci přesuňte
 na plochu fotoknihy. Máte-li v úmyslu 

umístit jeden motiv na obě strany, 
jednoduše fotku roztáhnete přes obě 

strany. Umístění dalších obrázků 
provedete jednoduchým přetažením 

fotky z pravého sloupce.fotky z pravého sloupce.



Dvojtým poklepáním na fotografii otevřete editační okno pro výběr výřezu.
Posunutím zvýrazněné části najdete požadovaný výřez. Uchopením a tažením 

rohových bodů můžete měnit i jeho velikost.



Můžete použít některou z masek a přetáhnout ji na fotku. 
Zkoušejte, dokud nenajdete tu pravou...



Pozadí umístíte na plochu rovněž přetažením. 



Tažením pozadí je možné vybrat,
na které stránce jej chcete uplatnit.



Vyberte rámeček a přetáhněte na fotografii.



Natočení fotografií je možné středovým 
bodem, velikost upravíte rohovými body. 



Výběrem z menu pravého tlačítka nastavíte
opacitu = průhlednost vybraného obrázku



Kliknutím na pravé tlačítko
a volbou nastavit jako pozadí
vytvoříte pozadí z libovolné 

fotografie. Pro zesvětlení opět 
použijete nastavení opacity.



Pro lepší práci si můžete nastavit 
mřížku, ke které se budou fotky 

lépe zarovnávat.



NĚKOLIK DOBRÝCH RAD: 

1/  I když vás to nebaví, přečtěte si alespoň jednou nápovědu!
2/   Klikněte občas pravým tlačítkem a naučte se používat rozšířené možnosti
3/   Efekty používejte s rozumem. Méně je někdy více. Použít na každou fotku jiný rámeček nebude to pravé...
4/  Pokud nejsou vaše fotografie zrovna v nejlepší formě, upravte je pravým tlačítkem, volbou barevné úpravy 
  a zvolením odpovídající nebo automatické redukce.  
5/  Po odeslání vaší objednávky sledujte v pravo dole na svém monitoru ikonku stavu odeslání. 
  V žádném případě neukončujte činnost počítače nebo připojení, dokud nebude odeslána celá!
  Podle velikosti může trvat přenos i desítky minut. V případě pomalého připojení je možno zakázku poslat na cd   
  nebo dodat na flashi.




