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1. INSTALACJA PROGRAMU:

Zainstaluj program „Creative Photos” na swoim komputerze. W tym celu kliknij dwa 
razy  na  ikonę  programu  „Creative  photos.exe”  umieszczoną  na  płycie  w  katalogu 
„programy” lub  pobierz  program  ze  strony  internetowej  www.fotos.augustow.pl.  Na 
kolejnych  oknach  wybierz  „Next”,  zatwierdź  umowę  licencyjną  wybierając  „I  agree”, 
następnie wybierz przycisk „Install”. Po zainstalowaniu wybierz „Finish”.

 

PORADA!

Twój  program antywirusowy może uznać 
program jako potencjalnie niebezpieczny dla 
twojego komputera. Zapewniamy jednak, że 
program  jest  bezpieczny,  dlatego  przy 
wyświetleniu  komunikatu  o  zagrożeniu, 
kliknij  przycisk  „Zezwól  na  uruchomienie 
programu”.
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2. URUCHAMIANIE PROGRAMU I WYBÓR ZDJĘĆ:

Uruchom program „Creative photos” na swoim komputerze. Na dole ekranu zmień 
język  na  polski.  Na  ekranie  pojawią  się  2  opcje:  „Stwórz  nowy  album,  prezenty”  i 
„Kontynuuj  zapisywanie  albumu”. Jeżeli  tworzysz nowy album to wybierz „Stwórz nowy 
album, prezenty”.

Wyświetli się okno wyboru zdjęć:

Po  lewej  stronie  okna  znajduje  się  drzewo  katalogów,  pokazujące  foldery  ze 
zdjęciami. Wybierz folder, w którym znajdują się zdjęcia do albumu.

Po prawej wyświetlą się miniaturki zdjęć. Możesz zaznaczyć je pojedynczo, klikając 
na każde zdjęcie, lub zaznaczyć je wszystkie, wybierając opcję „Wszystkie zdjęcia”. 

PORADA!
Jeżeli chcesz dodać zdjęcia z kilku katalogów 
klikaj na foldery z lewej strony i zaznaczaj zdjęcia 
w  podglądzie  miniatur.  Na  dole  strony,  w  oknie 
„Selected  pictures”  wyświetli  się  podgląd 
wszystkich zdjęć wybranych do fotoksiążki.

Po zaznaczeniu zdjęć kliknij przycisk „Następny” w prawym dolnym rogu okna.
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3. WYBÓR FORMATU I DODAWANIE ZDJĘĆ:

W oknie  „Produkty”  znajdują  się  dostępne  formaty  fotoksiążek  i  tzw.  „produkty 
kreatywne”,  czyli  kartki  i  kolaże,  w których  możesz  umieścić  swoje  zdjęcia.  Wybierz 
interesujący Cię format fotoksiążki. 

Istotna  informacja:  W  oknie  po  prawej  stronie  znajduje  się  informacja  o 
sugerowanej liczbie zdjęć potrzebnych do stworzenia albumu. Jeżeli wybrałeś mniejszą ilość 
zdjęć niż wskazana, możesz wrócić do okna wyboru zdjęć klikając przycisk „Poprzedni” lub 
dodać zdjęcia później. Aby zatwierdzić, wybierz przycisk „Następny”.

Po  automatycznym  skopiowaniu  i  sprawdzeniu  zdjęć  możesz  wybrać  sposób 
utworzenia Twojego albumu:
1.  „Wzorzec  odpowiedni  do  liczby  zdjęć"  –  program  umieści  zdjęcia  w  albumie 
automatycznie
lub
2. „Standardowy wzorzec fotoksiążki” – sam  możesz wybrać szablony kolejnych stron i 
dowolnie ułożyć w nich zdjęcia.

Jeżeli  wybrałeś  „Wzorzec  odpowiedni  do 
liczby  zdjęć”  program raz  jeszcze  wyświetli 
miniatury  wybranych  przez  Ciebie  zdjęć. 
Szarymi  strzałkami możesz  dodać  albo 
usunąć pojedyncze zdjęcia lub też dodać albo 
usunąć wszystkie. 

Aby przejść do tworzenia fotoksiążki, wybierz 
przycisk  „Kontynuacja”.  W oknie  „Wprowadź 
nazwę  projektu”  wpisz  tytuł  swego 
projektu,  lub  też  zostaw  go  w 
zaproponowanej  formie,  następnie  wybierz 
przycisk „Kontynuacja”.
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4. KOMPOZYCJA FOTOKSIĄŻKI:

Jeżeli wybrałeś opcję „Wzorzec odpowiedni do liczby zdjęć”, program automatycznie 
dopasował zdjęcia do każdej strony fotoksiążki. Teraz wystarczy sprawdzić, czy ramki nie 
„obcinają” istotnych elementów zdjęcia.

PORADA!
Jeżeli  chcesz  aby  całość  zdjęcia  znalazła  się  w 
ramce kliknij ikonkę znajdującą się na pasku pod 
ramką ze zdjęciem.

PORADA!
Niezależnie od tego którą opcję wybrałeś, możesz 
modyfikować  gotowe  strony,  tzn.  usuwać  lub 
dodawać  ramki,  teksty,  przesuwać  i  obracać 
zdjęcia,  dodawać efekty  do  zdjęć.  Aby to zrobić 
wystarczy skorzystać z przycisków na pasku zadań 
lub  kliknąć  prawym  przyciskiem  myszy  na 
element, który chcesz zmodyfikować.

Kompozycję  fotoksiążki  zaczynasz  od  okładki.  W  szablonach  dostępny  jest  tylko 
jeden wzór okładki, ale można go dowolnie zmodyfikować przy pomocy opcji dostępnych w 
pasku narzędzi. Aby umieścić zdjęcia w albumie  przeciągaj je z okna po lewej stronie i 
upuszczaj  w wybranym miejscu w albumie. Ten sam efekt uzyskasz przez kliknięcie na 
ramkę  i  dwukrotnie  kliknięcie  wybranego  zdjęcia.  Aby  dodać  tekst  należy  kliknąć  pole 
tekstowe i wpisać go w oknie edycji tekstu.

W  oknie  edycji  tekstu  można  zmienić 
czcionkę wpisanego tekstu, jego rozmiar, styl, 
kolor,  układ  i  orientację.  Aby  zatwierdzić 
wpisany tekst wystarczy kliknąć poza ramkę.

Po  skomponowaniu  okładki  kliknij  przycisk  „Następna  strona”  aby  przejść  do 
komponowania stron fotoksiążki. W szablonach po prawej stronie pojawią się dostępne 
schematy rozkładówek. Podobnie jak okładkę możesz je dowolnie modyfikować: zmieniać 
ilość ramek i ich układ, dodawać tła, napisy, efekty itd. Po skomponowaniu ostatniej strony 
naciśnij przycisk „Kontynuuj” w prawym dolnym rogu.  

PORADA!
Jeśli  chcesz  zmniejszyć  liczbę  stron  Twojej 
fotoksiążki, usuń wszystkie zdjęcia, napisy i ramki 
z  wybranej  strony  lub  stron,  a  wtedy  program 
automatycznie zmniejszy liczbę stron fotoksiążki.
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W kolejnym oknie wyświetli się podgląd zamawianych stron fotoksiążki. Można wrócić 
do edycji pojedynczych rozkładówek klikając na miniaturę strony, którą chcesz poprawić. W 
dolnej części okna można zwiększyć ilość zamawianych fotoksiążek. Wyświetlana jest tu 
również cena albumu. Po sprawdzeniu zamówienia kliknij przycisk „Zatwierdź”. 

Na  ekranie  pojawi  się  komunikat:  „Przed 
zakończeniem  zapisz  kopię  by  móc 
kontynuować. Czy chcesz zapisać?” Wybierz 
„Tak”.

Na  następnej  stronie  tej  instrukcji  opisujemy  każdą  funkcję 
programu Creative Photos. Skorzystaj z tego jeżeli nie wiesz jak działa 
funkcja, którą znalazłeś. Jeżeli nie potrzebujesz teraz tak szczegółowej 
pomocy przejdź do rodziału 6. Zamówienie.
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5. OPIS OKNA PROGRAMU:

A – pasek narzędzi
1 – Zapisz album – zapisuje album w folderze roboczym programu, w każdej chwili można wrócić 
do zapisanego projektu klikając przycisk „kontynuuj zapisywanie albumu” w startowym oknie 
programu
2 – Undo – cofa ostatnio wykonaną akcję
3 – Edycja – umożliwia wycięcie, skopiowanie lub usunięcie zaznaczonego zdjęcia
4 – Pokaż – umożliwia powiększenie podglądu strony
5 – Dodaj ramkę
6 – Dodaj tekst
7 – Edycja foto – umożliwia  dopasowanie zdjęcia do ramki, jego obracanie, powiększenie lub 
pomniejszenie
8 – Dopasowanie – usuwa efekt czerwonych oczu, automatycznie poprawia kolorystykę zdjęcia
9 – Efekty – pozwala na dodawanie efektów takich jak zdjęcia czarno-białe, sepia, zamglenie
10 – Ramki – umożliwia dodawanie ramek do zdjęć, zmianę ich kształtu, koloru oraz grubości
11 – Organizuj – pozwala na przesuwanie i obracanie zdjęć
B – podgląd miniatur zdjęć/stron
12 – Add pictures – pozwala na dodanie do fotoksiążki nowych zdjęć
13 – Obrazy – wyświetla podgląd zdjęć wybranych do fotoksiążki
14 – Strony – wyświetla podgląd gotowych stron
15 – Informacje – wyświetla informację o formacie fotoksiążki, liczbie zdjęć i stron
C – podgląd szablonów stron/tła 
16 – Wzorce stron – wyświetla okładkę/gotowe wzorce stron
17 – Tła – wyświetla dostępne tła
D – podgląd strony
18 – Poprzednia/Następna strona – umożliwia przejście do poprzedniej lub następnej strony
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6. ZAMÓWIENIE

Teraz wyświetli się informacja o zamówieniu. Wybierz przycisk „Finalize order”. 

Wpisz  swoje  dane  adresowe. Należy  koniecznie  uzupełnić  pola  oznaczone 
gwiazdką.  Po sprawdzeniu poprawności  wpisanych danych kliknij  przycisk  „Następny”  w 
prawym dolnym rogu.

W kolejnym oknie pojawi się numer twojego zamówienia i nazwa projektu, oraz dane 
adresowe  i  zamówione  produkty.  Jeżeli  wszystkie  informacje  się  zgadzają  naciśnij 
przycisk „Zakończ”.
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Teraz zapisz swoje zlecenie na płycie CD/DVD lub dysku komputera:

PORADA! 
Jeżeli zaznaczysz opcję „Zapisz na twardym 
dysku”  program automatycznie zaproponuje 
zapisanie  projektu  na  pulpicie.  Wybierz  tę 
opcję i zatwierdź przyciskiem „ok”.

Skopiuj  swój  projekt  na  wybrany 
nośnik:
kliknij prawym przyciskiem myszy zapisany 
na pulpicie folder i wybierz opcję „Wyślij do”. 
Wybierz  stację  dysków  CD/DVD  (przy 
nagraniu na CD) lub dysk wymienny (przy 
nagraniu  na  kartę  pamięci,  pendrive  lub 
odtwarzacz mp3).

Teraz wystarczy już tylko  dostarczyć do nas projekt fotoksiążki na nośniku, lub 
wysłać  go  tradycyjną  pocztą,  mailem lub  przez  serwer  ftp.  Przygotowaliśmy  instrukcje 
opisujące  wysyłkę  mailem i  przez  ftp.  Znajdziesz  je  na płycie  z  oprogramowaniem lub 
naszej stronie internetowej – www.fotos.augustow.pl.

PORADA!
Jeżeli  nie  masz  możliwości  dostarczenia  do  nas 
projektu  książki  osobiście  spróbuj  wysłać  go  do 
nas  na  serwer  ftp  –  to  najszybszy  i 
najwygodniejszy  sposób  przesłania  plików 
przez  internet.  Skorzystaj  z  instrukcji  albo 
zadzwoń do nas!

POWODZENIA ;-)
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