LIGHTROOM PRESETS

Návod na instalaci
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Mobilní verze
stáhněte si aplikaci Adobe Lightroom do svého telefonu
přihlaste se (registrace je rychlá a zdarma)
stažení souborů
iPhone - stáhněte si složku a uložte ji na iCloud Drive, poté
postupujte podle screenshotů níže
Android - stáhněte zip soubor a rozbalte ho v aplikaci RAR
(stáhnete v Google Play) nebo v Prohlížeči souborů daného
telefonu, dále postupujte podle screenshotů níže
vytvořte album - otevřete aplikaci Lightroom CC a vytvořte dvě
alba. Jedno album můžete nazvat např. MF presets, druhé album
můžete pojmenovat "Moje fotky". Poté importujte presety do alba
MF presets. Zní to možná složitě, ale nebojte, je to velmi snadné
:) Klikněte na "From Files / Files", najděte presety a otevřete je.
To samé udělejte v albu Moje fotky a importujte fotografie, které
chcete upravit. (podrobné screenshoty níže)
použijte presety - v albu MF presets zkopírujete filtr, který chcete
použít. To provedete stisknutím 3 teček v pravém horním rohu a
kliknutím na "Copy Settings". Poté přejděte do alba s fotografiemi,
znovu klikněte na 3 tečky u fotky a vyberte "Paste Settings". A
voilá, fotka je hotová!

Krok 1: stažení souboru

iPhone
nebo

Krok 2:
uložení souboru

Krok 6:
najděte, vyberte
a otevřete presety

Krok 3:
otevření ZIPu

Krok 4:
otevřete Lightroom
a vytvořte 2 nová alba

Krok 5:
otevřete složku
presetů a importujte
je "From Files"

Krok 7:
zvolte fotku (preset), klikněte na 3 tečky v
pravém rohu a zvolte "Copy Settings"
Krok 9:
na vaši fotku aplikujte preset
kliknutím na "Paste Settings"
Krok 8:
potvrďte nastavení

Android
Krok 1: stažení souboru

Krok 2:
otevřete aplikaci RAR a rozbalte soubory

Alternativa kroku 2:
otevřete a rozbalte v nativním
prohlížeči souborů

Krok 3:
otevřete Lightroom
a vytvořte 2 nová alba

Krok 5:
najděte, vyberte
a otevřete presety

Krok 4:
otevřete složku presetů a
importujte je zvolením "Files"

Krok 6:
zvolte fotku (preset), klikněte na 3 tečky v
pravém rohu a zvolte "Copy Settings"
Krok 8:
na vaší fotku aplikujte preset
kliknutím na "Paste Settings"

Krok 7:
potvrďte nastavení

Počítačová verze
stáhněte si aplikaci Adobe Photoshop Lightroom
otevřete ZIP složku (dvěma kliky na Mac nebo pomocí aplikace
WinRAR na Windows)
otevřete aplikaci Lightroom. V levém panelu najdete "Presets"
klikněte na tlačítko + a následně zvolte "Import Presets".
ve výběru zvolte stažené presety
presety by měly být uložené v levém panelu

Krok 1: otevřete Lightroom a importujte presety

Krok 2: vyberte všechny presety ze složky desktop

Krok 3: presety se objeví v levém panelu

Užijte si upravování! Nezapomeňte mě označit na vašich
fotkách na Instagramu ❤

