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1. POPIS 

1.1. - Všeobecný popis 

CLICK5000 je přístroj určený k instalaci do fotoprodejen a obsluze pracovníky prodejny.  
Je koncipován jako terminál na stůl s minimálním nárokem na prostor, integrující technické vybavení 
potřebné pro zpracování digitálních obrázků.  
 
Zabudovaný 19" LCD monitor s dotykovou obrazovkou poskytuje kvalitní zobrazení snímků 
a zpříjemňuje obsluhu zařízení.  
 
CLICK5000 je vybaven čtečkami všech aktuálně používaných paměťových medií (SmartMedia™, 
Compact Flash™, Memory Stick™, SD™/Multimedia Card™, USB disk,  CD–ROM), rozhraním 
Bluetooth a standardní USB sběrnicí pro připojení filmových či plochých skenerů. 
 
Načtené snímky lze upravovat, tisknout, vypalovat na DVD/CD nebo je ukládat na interní HDD 
a zpracovávat později. Pro úpravy obrázků je k dispozici řada elegantních a výkonných funkcí včetně 
nástroje pro rychlé zhotovení průkazkových fotografií. 
 
K efektivnímu tisku snímků je možné použít několik tiskáren s různými formáty.  
Důležitou vlastností je schopnost pracovat jako tiskový server, tedy přijímat a tisknout objednávky 
ze vzdálených zařízení CLICK nebo KIOSK. 
 
Statistický modul, který je součástí programového vybavení, sleduje zpracování všech zakázek a může 
tak kdykoliv poskytnout přehled o prováděných pracech a spotřebě tiskového materiálu.  
 

1.2. - Cíl výrobku  

Konstrukce CLICK5000 dává obchodním místům několik výhod: 
- dojem dobře vybavené prodejny technologií budoucnosti, 
- pomáhá při prodeji digitálních fotoaparátů, 
- šetří čas specialistů při zpracování digitální fotografie 

1.3. - Obsluha 

CLICK5000 je navržen s ohledem na jednoduché a uživatelsky příjemné ovládání, které nevyžaduje 
školení zaměstnanců.  
Veškeré technické prostředky jsou integrovány do jednoho celku, terminálu, s velmi dobře přístupnými 
místy pro vstup digitálního obrazu (čtečky paměťových karet, USB konektor pro USB disky, mechanika 
DVD/CD-RW). Standardní rozhraní pro připojení tiskáren, skenerů,  LAN, případně externí klávesnice 
a myši, jsou soustředěna na zadním panelu. 

 
Dotyková obrazovka LCD monitoru umožňuje přímé a srozumitelné ovládání. Myš nebo tablet je 

potřeba použít pouze u funkcí typu digitálního retušování, externí klávesnici pak pro rychlé vkládání 
textů do obrázků, modifikaci názvů souborů které ukládáte a případně při odstraňování hw či sw 
problémů. 

 
Základem programového vybavení přístroje CLICK5000 je program CLICK Pro, doplněný dalšími 

spolupracujícími programovými moduly.  

1.4. - Získávání obrázků 

Jednotka může získávat obrázky z následujících zdrojů: 
 

1.4.1. - Digitální vstupy 

 čtečka karet z digitálních fotoaparátů  
(SmartMedia™, CompactFlash™, MemoryStick™, SD™, ...) 

 čtecí/zapisovací mechanika DVD/CD medií 

 pracovní adresář (Work directory) 

 USB konektor (pro USB paměťové disky) 
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1.4.2. - Podporované typy souborů 

 datové formáty obrázků 
  • všechny standardní otevřené formáty, reprezentované příponami souborů:  
     JPEG, TIFF, BMP, PSD (1 layer), PCD (pouze vstup), TIF a GIF soubory. 
 

 Rozlišení 
   • původní rozlišení originálního souboru 
 

1.4.3. - Papírové a filmové předlohy 

CLICK5000 může získávat obrázky skenováním neprůhledných předloh či filmů a poté je 
tisknout, nebo tisknout index-foto filmových pásů. 

1.5. - Zpracování obrazu 

Program CLICK Pro umožňuje zpracování obrazu v různých úrovních: 

  Barva a světelnost 

 vyvážení barev: RGB 

 nastavení jasu, kontrastu a sytosti barev 

 automatické a ruční nastavení histogramu. 

 automatická korekce barev 

 zaostření 

 konverze barevného obrazu na černobílý nebo sepii 

  Úpravy 

 oříznutí 

 korekce červených očí: 
  • snadný výběr kruhové oblasti 
  • různé úrovně korekce: světle a tmavě červené oči 

 klonování oblasti: 
  • myší nastavitelná velikost štětce 
  • pevná či posouvatelná zdrojová oblast klonování 
  • různé úrovně průhlednosti štětce 

 malování 
  • snadný výběr barvy z palety nebo jednoduše kapátkem z obrazu 
  • štětec s několika úrovněmi průhlednosti 
  • myší nastavitelná velikost štětce 

 výběr oblastí a vyplňování: 
  • snadný výběr oblasti dle její barvy nebo manuální výběr  
  • obraz může být vyplněn použitím kterékoliv barvy z palety 
  • vybraná oblast může být nastavena jako transparentní 

  Dekorace a přizpůsobení  

 texty : nastavitelná velikost, fonty, umístění, rotace 

 překrývání a montáž obrazů na pozadí 

 prolínání obrazu 

 kalendáře a rámečky 

 cliparty a motivy 

1.6. - Tisk 

CLICK5000 podporuje tyto tiskárny Mitsubishi :  

  CP8000DW, CP-3020DE, CP9500DW-S a CP9550DW-S 
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2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

2.1. - Skener 

2.1.1. - Schválené a testované skenery 

Funkce systému je garantována pouze se skenery schválenými a testovanými výrobcem zařízení 
CLICK5000, které jsou připojeny přes rozhraní FIRE WIRE™(IEEE 1394) nebo USB™ a používají 
komunikační protokol TWAIN. 
 

Základní rozdíl mezi "schválenými" a "testovanými" skenery je, že první druh může pracovat 
v "Základním režimu" a druhý pouze v "Rozšířeném režimu". 

  

Detailní popis základního a rozšířeného režimu se dočtete v odstavci "4.6.1. - Skenování"  na straně 55 
této příručky. 
 
Schválené a testované typy skenerů konzultujte s firmou LIBEREK. 
 

 

UPOZORNĚNÍ: VÝROBCE NEZODPOVÍDÁ ZA FUNKCI 

ZAŘÍZENÍ V PŘÍPADECH PŘIPOJENÍ SKENERŮ, KTERÉ 
NEBYLY SCHVÁLENY ČI TESTOVÁNY. 

 
 

2.1.2. - Filmový skener pro Index Print 

Přestože systém podporuje použití filmových skenerů s TWAIN rozhraním, konkrétně připojovaný 
typ skeneru by měl být schválen. Kontaktujte prosím LIBEREK. 

Systém bude lépe pracovat s filmovým skenerem, který umožňuje náhled celého filmového pásu, 
což je nezbytné pro Index Print. 

 

2.1.3. - Ploché skenery 

Přestože systém podporuje použití plochých skenerů s TWAIN rozhraním, konkrétně připojovaný 
typ skeneru by měl být schválen. Kontaktujte prosím LIBEREK. 

 

2.1.3.1. - Ostatní 

V případě použití skeneru, který není v seznamu schválených modelů, nainstalujte ovladače dodané 
jeho výrobcem. Jakákoliv taková instalace a její kompatibilita s ostatním  zařízením je výhradně na 
vlastní zodpovědnost majitele zařízení. Výrobce pak již nezodpovídá za správnou funkci zařízení.  

Proto jakékoliv náklady spojené s opravou zařízení a jeho uvedením do původního funkčního stavu 
hradí majitel zařízení ze svých prostředků. 
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3. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ SYSTÉMU 

 

3.1. - Zapnutí systému 

 
a)  Nejprve zapněte tiskárny (skenery). Zapnutí skenerů jako prvních je nezbytné, jestliže jsou připojeny    
      přes rozhraní SCSI.  
 Přesvědčte, že jsou tiskárny ve stavu ON LINE (na předním panelu tiskárny musí svítit indikace  
      POWER a READY). Pokud tomu tak není (např. vypadl papír z podávacích válců) stiskněte tlačítko 
      FEED&CUT – musí se provést zastřižení papíru a na tiskárně rozsvítit indikace READY.  
   
b) Zapněte CLICK5000.  Zařízení má promačkávácí tlačítko P (power) umístěné nahoře zezadu na 
malé černé tlačítkové liště. Pokud tedy necháváte zařízení pod proudem (připojené k síti), stiskněte jen 
toto tlačítko P. Pokud systém zapínáte síťovým spínačem na prodlužovací sňůře, zapněte nejprve tento 
síťový spinač. 
 
c) Po pár sekundách se na obrazovce objeví hlavní menu programu CLICK Pro. 
 

3.2. - Vypnutí 

 
Pro vypnutí CLICK5000 klepněte na ikonou "Vypnout", nacházející se v pravém dolním 
rohu v hlavním menu. Přístroj se pak automaticky vypne.  
Chcete-li, můžete nyní vypnout i tiskárny a skenery. 
 
 

 

3.3. - Restart 

 
V případě, že systém náhle „zmrznul“ (nereaguje na žádný stisk klávesnice či dotykové obrazovky), 
prosím stiskněte na zadní černé liště tlačítko R, čímž se provede reset (restart) celého systému. 
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4. PROGRAM CLICK PRO 

4.1. - Hlavní menu 

Hlavní menu umožňuje přístup ke klíčovým funkcím programu a k jeho nastavení. 
 

 
 
 

 
 

Foto z paměťové karty / USB 
Klikněte na tuto ikonu, chcete-li zpracovávat snímky uložené na standardním paměťovém 
medium, jako např. SmartMedia™, CompactFlash™, ..., USB disk. 

 
 
Budete vyzváni ke vložení paměťové karty či USB disku pro načtení snímků. 
 

 

DŘÍVE NEŽ VYJMETE KARTU Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU, 
NEZAPOMEŇTE FOTOAPARÁT VYPNOUT,  
JINAK BY MOHLO DOJÍT KE ZTRÁTĚ DAT. 

 
Vložená paměťová karta či USB disk jsou detekovány automaticky.  
 
Snímky jsou zkopírovány do dočasné paměti tak, aby se předešlo jejich přepsání na digitálním mediu.  
Po načtení snímků budete vyzvání k vyjmutí media. Další zpracování bude prováděno na kopiích v dočasné 
paměti – to vše je prováděno z důvodu maximální ochrany dat zákazníka tak, aby se vyloučila možnost, že 
dojde k poškození či přepsání dat na kartě zákazníka. 
Když práci se snímky ukončíte (zavřete prohlížeč, viz dále) – snímky se z dočasné paměti / systému smažou. 
Chcete-li si snímky trvale uchovat, musíte je uložit pomocí tlačítka "Uložit snímek". 
 

 

NEVYNDÁVEJTE KARTU, DOKUD K TOMU NEBUDETE 
PROGRAMEM VYZVÁNI 

 



CLICK Pro - Hlavní menu 

───────────────────────────────────────────────────────────────────── 
CLICK Pro - Uživatelská příručka 11 

 
 
Foto z DVD/CD 
Klikněte na tuto ikonu když chcete načíst snímky z DVD/CD. 
 
 
 

 
 
Průkazkové foto 
Menu otevírané touto ikonou je určeno pro produkci průkazkového fota. Snímky jsou načítány  
z paměťových karet, USB, nebo z speciální kamery Mitsubishi systému DIS900D ( přenos do 
CLICK5000 USB kabelem). 

 
 
 
Profi objednávky 
Tato volba umožňuje načtení a zpracování obrázků z pracovního adresáře a jednotlivých 
podadresářů, kam jste je již dříve uložili tlačítkem Uložit snímek. 
 
 

 
 

Foto z fota 
Slouží ke zhotovení kopií z obrázků naskenovaných plochým skenerem včetně možnosti 
retuše, obnovení barev na starých obrázcích, přidání dekoračních motivů a nakonec tisk 
jednotlivých kopií. Rovněž umožňuje tisk indexprintu či vypálení na DVD/CD-ROM. 
 
 
Skenování filmu 
Umožňuje skenování obrázků filmovým skenerem a jejich následné zpracování. Dle možností 
filmového skeneru můžete skenovat celé i nastříhané filmy, nebo jen jednotlivé filmové 
rámečky. 
Skenery Pakon™ (F135 a F235, pokud jsou nainstalované) jsou podporovány       
jednoduchým rozhraním, přes které však můžete využívat všechny jejich funkce. 
 

 
 
Externí objednávky 
Umožňuje příjem externí zakázky z kiosku Mitsubishi.   
CLICK Pro tak může fungovat jako server pro tisk na KIOSKu. 
 
 

 
 

 

 
Foto z mobilu 
Umožňuje příjem snímků přes BlueTooth rozhraní.  
Zpracování je pak obdobné jako u snímků z paměťových karet / USB. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLICK Pro - Hlavní menu 

───────────────────────────────────────────────────────────────────── 
12 CLICK Pro - Uživatelská příručka  

4.1.1. - Společná tlačítka 

Tato tlačítka se vyskytují v různých menu a mají následující význam: 
  
 
Zpět do předchozího menu. Jestliže jste provedli nějaké změny, budete vyzváni k jejich potvrzení. 
 
 
 
Potvrzení provedených změn a návrat do předchozího menu. Rovněž to znamená kladnou odpověď 
na výzvu či potvrzení ve zprávě, kterou aplikace zobrazila. 
 
 
Zrušení provedených změn a návrat do předchozího menu. Rovněž to znamená negativní odpověď 
na výzvu aplikace. 
 
 
 
Provedení aktuální akce. 
 

 

4.1.2. - Výběrové menu 

Načítáte-li snímky z karty ... máte možnost zvolit načtení všech snímků, které jsou na mediu či jen vybraných. 
Zvolíte-li načtení snímků jen z vybraných, otevře se Vám následující výběrové menu. 
 

 
 
A) Adresářová oblast  - umožňuje přístup k různým adresářům vstupního zařízení (např. paměťová karta). 
Kliknutím na ikonu se otevře příslušný adresář a zobrazí jeho obsah. 
 
B)  Souborová část - zobrazuje všechny soubory, které jsou např. na kartě (v bodu A).  
 
C)  Náhled vybraného souboru (obrázku). Zaškrtnete-li Náhled, můžerte se předem podívat, který snímek si 
vybíráte (v bodu B nebo F).          
 
D) Smazat vše - tlačítko pro smazání celého seznamu již vybraných snímků (oblast F). 
 
E) Smazat - tlačítko pro odstranění jen určitých již vybraných souborů (adresářů) z výběru (oblast F). 
   
F) V dolní části jsou shromážděny všechny již vybrané snímky (adresáře). 
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G) Přidat vybrané – tímto tlačítkem provádíte výběr / přidání souborů do oblasti F.   
 
H)  Všechny snímky - tlačítko pro přidání všech souborů (z oblasti A do oblasti F).  
 
I) Přidat adresář - tlačítko pro přidání celého adresáře (do oblasti F). 
 
 

 Postup při výběru obrázků, které chcete načíst : 
 

Nejprve vyberte adresář obsahující soubory s obrázky - v oblasti A klikněte na adresář,  
v oblasti B se zobrazí soubory v něm obsažené. Nyní můžete v oblasti B označovat (omodřovat) 
soubory obrázků, které budete chtít přidat do seznamu vybraných obrázků, tedy do oblasti F.  
Je-li zaškrtnuto políčko "Náhled", zobrazuje se miniatura naposledy označeného souboru v oblasti B.  
Pokud by načítání miniatur zdržovalo, zrušte zaškrtnutí políčka "Náhled". 
 

Pro přidání pouze označených (omodřených) souborů do seznamu vybraných použijte tlačítko 
"Přidat vybrané". Pro přidání všech souborů z oblasti B do seznamu vybraných použijte tlačítko 
"Všechny snímky".  
 
Jste-li s výběrem souborů hotovi, klikněte na OK - > načteny budou jen snímky z dolní oblasti F. 
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4.2. - Lišta aplikací 

V dolní části obrazovky je prostor vyčleněný pro lištu aplikací, na které jsou zobrazeny ikony různých služeb. 
Kliknutím na ně můžete příslušnou službu či aplikaci spustit či maximalizovat. 
Vpravo od ikony je vždy zobrazen indikátor, indikující svojí barvou stav aplikace. 

 

    → Aplikace nepracuje. 
 

    → Aplikace pracuje. 
 

    → Chyba aplikace. Vznikl nějaký problém, na který je potřeba upozornit. 
 

  bliká  → Vyžaduje pozornost. 
 
Krátké texty v blízkosti ikon stručně informují u jejich významu. 

 
 

 
 
 

V hlavním menu je přes lištu aplikací přístup k nastavení CLICK Pro (Nastavení), statistikám a k tlačítku 
pro ukončení aplikace. 
 

 
Nastavení 
Nastavení aplikace CLICK Pro (nastavení je jijž provedeno firmou Liberek). 
 
 

 
 

 

Statistika 
Statistika používání zařízení CLICK5000 (sumarizace zhotevných fot, CD atd). 
 
 

 
 

 

Vypnout 
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zařízení vypnout - ukončí se nejen program CLICK Pro, 
ale vypne se i celý přístroj do módu standby.  
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4.3. - Běžné funkce 

4.3.1. - Prohlížeč 

Prohlížeč zobrazuje obrázky načtené z některého digitálního media. Je-li třeba, můžete je upravit  
a nakonec vytisknout. 
 

Obrázek vyberete kliknutím na něj. Vybraný obrázek bude oranžově orámován. Kliknete-li nyní 
znovu na tento obrázek, orámování zmizí a výběr je zrušen. Pro vybrání či zrušení vybrání všech 
obrázků klikněte na ikonu vpravo dole vedle panelu s obrázky (čtvereček půl oranžový) . 
 

Informační lišta, nacházející se v horní části okna prohlížeče, zobrazuje informace o naposledy 
vybraném obrázku: název souboru, velikost [KB], rozlišení obrázku v pixelech. 
 
Na liště je též zobrazen počet vybraných obrázků z celkového počtu obrázků načtených do paměti 
(např. 1/15 ... vybrán jeden z celkového počtu 15). Tento údaj odpovídá všem obrázkům na všech 
stránkách, nikoliv jen aktuálně zobrazené stránce. 
Na pravém okraji lišty je číslo právě zobrazené stránky a celkový počet stránek načtených obrázků a 
(např. 1/2 .... zobrazena 1. stránka / celkem 2 stránky). 

 

 
 

A: informační lišta  B: číslo obrázku  C: kvalita obrázku 
 
V levém dolním rohu každé miniatury jsou dva údaje. První z nich je identifikační číslo obrázku, 

druhý vyjadřuje kvalitu obrázku. Druhý údaj je důležitý neboť vyjadřuje, na jaký  tiskový formát 
postačuje rozlišení daného obrázku. 

 

 
Červená hvězdička u obrázku indikuje jeho nízkou kvalitu pro tisk. Obrázek byl 
pořízen s velmi nízkým rozlišením. 

M 
Obrázky s touto kvalitou jsou vhodné pro tisk na formát 9x13 a menší. Můžete je 

použít pro fotografie do peněženek či ID foto.  

L 
Pro tisk těchto obrázků je rozumný formát 10x15 a menší. Neměly by být tisknuty na 

větší formáty. 

X 
Pro tisk těchto obrázků je rozumný formát 13x18 a menší. Neměly by být tisknuty na 
větší formáty. 

W 
Pro tisk těchto obrázků je rozumný formát 15x20 a menší. Neměly by být tisknuty na 
větší formáty. 

A4 Pro tisk těchto obrázků je rozumný formát A4 a menší. 

 
Uvedené informace jsou vztaženy k termosublimačním tiskárnám MITSUBISHI ELECTRIC s rozlišením 300-350 DPI. 

Funkce tlačítek v prohlížeči jsou následující: 
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Posun na první stránku načtených snímků. 
 
 
 
 
Posun na předchozí stránku načtených snímků. 
 
  

 
Pozastavení / obnovení načítání obrázků na aktuální stránku. Pro dokončení     
načtení jedné stránky není nutný přístup na druhou stránku. 
 
 

Toto tlačítko se používá pouze pro obnovení obsahu prohlížeče. Slouží k obnovení obsahu 
stránky, když jsou obrázky do programu CLICK Pro přenášené z digitálního fotoaparátu přes 
přímé propojení, např. Firewire. 
 
 
 
Posun na následující stránku načtených snímků. 
 
 

 
 
Posun na poslední stránku načtených snímků. 
 
 

 
 
Vybrání / zrušení výběru - výběr či zrušení výběru všech snímků v prohlížeči. 
 
 

 
 
 
Smazat snímky - smaže vybrané snímky z pracovního adresáře.  
(Tato funkce je dostupná kliknutím pravého tlačítka myši, na jeden z obrázků. ) 

 
 

 
 
 
Otočit vlevo / Otočit vpravo - rotace vybraných snímků o 90°  
proti směru / ve směru hodinových ručiček. Tato funkce je dostupná 
kliknutím pravého tlačítka myši, na některý z vybraných obrázků. 
 

 
 
 
Náhled - zobrazení vybraných obrázků na celou obrazovku.  
Tečkovanou čarou je přibližně zobrazena oblast tisku aktuálního formátu.  
 
 

 
 
 
Uložení snímku - otevře dialogové okno "Uložit snímky" pro uložení vybraných obrázků 
do pracovního adresáře či podadresářů (Foto dokladové, Foto portrétní ....). 
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Prezentace snímků - umožňuje na sekundární obrazovce (je-li dostupná) spuštění 
prezentace obrázků z adresáře.  
Podrobnosti najdete v odstavci "4.3.12. - Prezentace snímků na straně 44. 
 
 

 
 
Zápis na CD/DVD - umožňuje vypálení snímků na CD / DVD a to buď s prohlížečem 
(tzv. PhotoClickCD) či bez něj.   
Program umí i vymazat již vypálená CR-RW. 
 
 

 
 

Indexprint - nástroj pro vytištění miniatur všech snímků zobrazených v prohlížeči. 
S miniaturami mohou být vytištěna i jména souborů a cesty.  

(V (V menu Nastavení lze změnit počet miniatur na 1 tištěný list). 
 
 
 

 
 
Tisk - otevření dialogového okna pro tisk. Můžete navolit počet kopií, formát tisku, tisk 
bílého rámečku kolem fota atd. 
 
 
 
 
Načíst snímky - otevření menu pro načtení snímků z nějakého pracovního adresáře. Je 
zde možnost smazání adresáře nebo vytvoření nového adresáře. 
 
 

 
 
 
Úpravy barev - otevření menu pro běžné úpravy jednoho či několika vybraných snímků: 
úpravy barev, jas, kontrast, sytost barev, histogram, aut. korekce barev,  transformace 
na ČB nebo sepii, úprava ostrosti snímku. 
 
 
 
Výřez / retuš - otevření menu, ve němž můžete provádět výřezy, malovat, klonovat, 
vyplňovat oblasti a odstraňovat červené oči. 
 
 
 
 
 
Dekorace - tlačítko pro otevření menu umožňujícího vkládání motivů do obrázku a jejich 
prolínání, umísťování vybraných obrázků na pozadí, vkládání textů, rámečků nebo 
vytváření kalendářů. 
 

 
 
 
Multi snímky - tlačítko pro otevření menu, jehož účelem je příprava a tisk multi-snímků 
                         (více záběrů na 1 listu, např. 5x5, 9x13 ...). 
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4.3.2. - Klávesnice na obrazovce 

 
 

A: displej klávesnice  B: výběr speciálních znaků  C: přepínač VELKÁ / malá 
 

 
Pokud nepoužíváte externí klávesnici, můžete klávesnicí na obrazovce zadávat 
alfanumerická data. Ikona této klávesnice se zobrazuje ve všech menu programu CLICK 
Pro, ve kterých se zadává text. 
 

Stiskem některých kláves, např. samohlásek, se v oblasti pro výběr speciálních znaků objeví další 
varianty znaků těchto kláves. Několikanásobným stiskem klávesy (např. "o") bude posouváno červené 
prosvětlení po nabízených variantách znaku této klávesy. Pro akceptování žádaného, červeně 
prosvětleného znaku jednoduše chvilku počkejte nebo stiskněte klávesu dalšího zadávaného znaku. 
 
Pro použití zadaného textu, zobrazeného na displeji klávesnice, stiskněte tlačítko OK.  
Jestliže již nechcete text zadávat, stiskněte tlačítko Storno. 
 
Když zadáváte text pro dekorace, zobrazí se vpravo od oblasti "A" dvě šipky, sloužící k navigování ve 
víceřádkovém textu. Pro vytvoření nového řádku stiskněte klávesu Enter (  ). 

 

4.3.3. - Uložení snímků 

Při práci v prohlížeči můžete vybrat jeden či více snímků a uložit je do pracovního 
adresáře nebo některého podadresáře. 
 
Uložit je možné obrázky ve formátech : TIFF, BMP a JPG.  
V případě JPG formátu rozlišuje CLICK Pro čtyři stupně komprese: Vysoká, Střední, 
Nízká a Bezeztrátová (CLICK Pro chráněný formát). Poslední zmíněný formát může být 

čten programem CLICK Pro, avšak kompatibilita s jinými programy pro zpracování obrazu není 
garantována. Výhodou tohoto formátu je, že používá bezeztrátovou kompresní metodu, t.j. že obraz při 
této kompresi neztrácí na kvalitě. 
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Možnost použití funkce Uložení snímku je výhodná v případech, kdy máte rozpracovanou úlohu 
a musíte se začít věnovat nějaké další spěchající zakázce. Ukládat můžete do pracovního adresáře 
nebo do některého z podadresářů. Můžete také vytvořit nový podadresář.  

Zařízení nedovoluje export na paměťové karty digitálních fotoaparátů. Důvodem je snaha 
o zachování neporušenosti obrázků konečného zákazníka. 
 

 
Máte-li vybrán jen jeden obrázek, můžete jej uložit pod jiným jménem.   
K zadání jména použijte klávesnici na obrazovce. 
 
 

 
Tlačítky "Smazat adresář" a "Nový adresář" můžete smazat či vytvořit nový 
adresář. Stisknete-li tlačítko pro vytvoření nového adresáře, budete vyzváni 
k zadání jeho jména. 
Když smažete adresář, uvědomte si, že tím nenávratně smažete i všechny 
obrázky, které obsahoval.  

 
Při exportu do adresáře Prezentace si dejte pozor na skutečnost, že obrázky budou přidány na konec, 
tedy za předchozí obrázky a prohlížeč je bude také v tomto pořadí zobrazovat.  
Avšak při exportování do normálního adresáře budou obrázky v prohlížeči zobrazeny v pořadí podle 
abecedy. Více informací se dozvíte v odstavci "4.3.12. - Prezentace snímků na straně 44. 

 

4.3.4. - Tisk 

 
Z prohlížeče nebo menu "Multi snímek" můžete tisknout jeden či více obrázků. Pro tisk 
můžete zvolit velikost formátu, počet kopií a další parametry. Vyberte požadované 
soubory a stiskněte tlačítko OK (Tisk). 
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V položce "Kopií" zadejte počet výtisků 
každého snímku. 
 
V oblasti "Formáty" vyberte formát, na který 
se budou snímky tisknout. Formáty do 
předvoleb A, B, C se nastavují na kartě 
"Všeobecné" v menu "Nastavení". 
 
Potřebujete-li tisknout na jiný formát, vyberte 
jej položkou "Další formáty".  
 
Položkou Způsob tisku určíte, zda má být 
potištěn celý papír (bezokrajový tisk), nebo 
zda má být na výtisku celý motiv snímku (na 
fotu budou bílé okraje). Uvědomte si prosím, 
že pokud formát snímku (poměr stran) 
neodpovídá formátu pro tisk, pak při 
bezokrajovém tisku budou krajní části snímku na výtisku chybět. 
 
Položkou Optimalizace pro tisk určujete režim tisku (barevný nebo černobílý) na jehož základě je 
provedena optimalizace parametrů tiskárny. 
 
Distribuce tisku umožňuje volbu Více tiskáren (když na tiskárně probíhá tisk, obrázky se posílají na 
další tiskárny se stejným formátem)  nebo Jedna tiskárna (obrázky aktuální tiskové úlohy se postupně 
tisknou na jedné tiskárně). 
 
Bílý rámeček kolem fota - zadejte "Ano", chcete-li kolem obrázku ponechat bílý rámeček. 
 
POZNÁMKA 
Jestliže se spletete a pro tisk barevných obrázků zadáte optimalizaci "ČB", nebudou barevné obrázky 
vytištěny černobíle, ale zhorší se jejich barevné podání. 
Nedoporučujeme tisknout barevné a černobílé obrázky společně v jedné tiskové úloze. V tomto případě 
rozdělte tisk na dvě úlohy. V jedné tiskněte pouze barevné snímky s optimalizací nastavenou na 
"Barevný", v další úloze pak jen černobílé snímky s optimalizací "ČB". 
 
CHYBA PŘI TISKU 
Když při tisku dojde k nějaké chybě nebo když nelze tisknout, podívejte se na stav na aplikační liště. 
Více podrobností je v odstavci "4.10. - Modul pro správu tisku" na str. 75. 
 

4.3.5. - Zápis na CD/DVD 

Na DVD/CD můžete vypalovat dvěma způsoby: 
 
1) Zápis včetně prohlížeče PhotoClickCD - vhodné pro uživatele, kteří si budou prohlížet obrázky 

z CD/DVD media na svém domácím PC nebo budou následně objednávat zhotovení snímků z tohoto 
media. 

 
2) Zápis na CD/DVD - vhodné pro zálohování snímků uložených v zařízení CLICK5000 a tudíž 

uvolnění kapacity HDD, popř. pro uložení technických snímků. 
 
V odstavci "4.9.7. - Karta Zdroje" (str. 71) je popsána možnost zápisu i jiných než obrazových 

souborů na CD/DVD, jako např. hudební, filmové apod. 
Pro zlepšení funkce vypalování je standardně povolena technologie pro ochranu podtečení bufferu 

(Buffer Underrun). Toto nastavení můžete změnit - karta "Vypálení CD" v menu "Nastavení". 
 
Oba způsoby zápisu pracují na pozadí, tzn. že během vypalování můžete používat  ostatní služby 

programu CLICK Pro. 
Když se proces vypalování spustí, aplikace se automaticky zminimalizuje na lištu 

aplikací do ikony "Zápis na CD/DVD" se stavovým indikátorem a svislým sloupcovým 
indikátorem průběhu vypalování. Pokud  pracujete na jiné úloze, máte neustále přehled 
o stavu operace vypalování. Pro obnovení okna vypalování z lišty aplikací klikněte na 
ikonu "Zápis na CD/DVD".  Pro stažení okna vypalování na aplikační lištu klikněte na  
ikonu "Skrýt".  Dokončení vypalování bude indikováno žlutě blikajícím stavovým indikátorem. 
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4.3.5.1. - Zápis včetně PhotoClickCD 

Tento způsob zápisu je vhodný pro koncové zákazníky, kteří si budou chtít nejprve své snímky v klidu 
prohlédnout a později si některé z nich nechat zhotovit. 
Na medium se kromě obrázků vypálí i jednoduchý prohlížeč, takže zákazník nepotřebuje k prohlížení 
žádný fotografický program. V rámci vypalování DVD/CD můžete nechat vytisknout Indexprint.  
Na mediu jsou obrázky uloženy v několika rozlišeních - plné rozlišení vhodné pro případný pozdější tisk, 
redukované rozlišení pro zobrazení na obrazovce a nízké rozlišení pro zobrazení miniatur).  
Pokud byly pro vypalování vybrány i jiné než obrazové soubory (např. hudební či filmové), budou na 
mediu zapsány do adresáře "OTHER".  
K přehrání těchto souborů pak samozřejmě musíte použít jiný program než PhotoClickCD. 

 
Důležitá poznámka: 
Pokud si bude chtít zákazník nechat zhotovit snímky z PhotoClickCD, musí k tomto účelu použít 
soubory z adresáře HighRes, které mají původní rozlišení. 
 
Když vložíte medium PhotoClickCD do zařízení CLICK5000 a spustíte úlohu  
"Foto z DVD/CD", program CLICK Pro toto medium rozpozná a do prohlížeče automaticky načte 
snímky z adresáře HighRes. 
 

Při vypalování media PhotoClickCD můžete přidat logo, název prodejny a etiketu CD. Tyto údaje se 
pak zobrazí ve hlavním menu prohlížeče obrázků. 

 
Více podrobností k nastavení doplňujících informací pro vypalování naleznete v odstavci  
"4.9.5. - Karta Indexprint" (str. 70) a  "4.9.6. - Karta Vypálení CD" (str. 70). 
Popis funkce programu PhotoClickCD naleznete v kapitole "5. PhotoClickCD" (str. 84).  
 
 
Jak používat funkci " Zápis včetně PhotoClickCD" : 
 

 
1) Tímto tlačítkem otevřete menu pro vypálení DVD/CD. Nemáte-li v prohlížeči      vybrán 
alespoň jeden obrázek, nebude možné přidat prohlížeč      PhotoClickCD při pálení CD 
(viz následující kroky. 
 

 
2)  Zkontrolujte, že je vybrána volba "Vybrané snímky". Vedle tohoto textu je zobrazen údaj o počtu 
vybraných obrázků a jejich celkové kapacitě. 
 
3)  Zadáte-li "Simulace zápisu", proběhne simulovaný proces vypálení, stejně dlouhý jako skutečné 
vypálení, ale bez fyzického zápisu na medium. Je vhodné spustit simulaci, pokud se nezdařil první 
pokus o zápis (např. chyba DVD/CD) a chcete zkusit další. 
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4)  Stiskněte toto tlačítko pro vypálení DVD/CD včetně prohlížeče PhotoClickCD. 
Mechanika automaticky vysune šuplík, vložte do něj prázdné medium DVD/CD. 
 
 

5)  Na výzvu zadejte jméno (max. 37 znaků). Toto jméno se pak zobrazí zákazníkovi na úvodní 
obrazovce při spuštění programu PhotoClickCD. 
 
6)  Nyní budete požádání o potvrzení zadaného jména. Stiskem "OK" se automaticky zasune šuplík 
s mediem (pokud je ještě otevřený). Systém prověří místo na mediu a dotáže se vás, zda má spustit 
vypalování.  
     Zadáte-li "Ne", vracíte se zpět do bodu 2.  

 

 
 

Po zadání "OK" se začne generovat vzorový soubor pro vypálení disku (příprava vypalování). Délka 
tohoto procesu závisí na celkovém objemu souborů vybraných k pálení. 

 
Poznámka:  Vzorový soubor pro vypalování se generuje vždy, tedy i v případě simulace 
                     vypalování nebo když vypalujete znovu totéž CD/DVD. 
 
7)  Před spuštěním samotného vypalování budete dotázáni, zda chcete vytisknout Index obrázků 
ukládaných na DVD/CD. Zadáte-li "Ano", bude požadavek pro tisk Indexu odeslán na tiskárnu 
a současně spuštěno vypalování. 
 

Nezapomeňte, že pokud máte zaškrtnuté políčko "Simulace zápisu", neprovádí se fyzický zápis na 
medium. Po dokončení simulovaného zápisu zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a stiskněte znovu tlačítko 
"Zápis včetně PhotoClickCD", pokud chcete vypálit DVD/CD. 
 
  Důležitá poznámka: 
  Operace "Zápis včetně PhotoClickCD" definitivně uzavře medium takže na něj již nelze přidávat  
  jakékoliv další soubory (obrázky).  
 
8)  Zápis na DVD/CD můžete opakovat kolikrát chcete bez nutnosti ukončení menu pro vypalování. 
Nicméně pokaždé bude vytvářen vzorový soubor pro vypalování.  
      
     Ukončením menu pro vypalování bude vzorový soubor automaticky smazán. 
 

4.3.5.2. - Zápis na CD/DVD 

Tento způsob vypalování je užitečný pro případy, když chcete zálohovat obrázky či podadresáře 
pracovního adresáře, například chcete-li uvolnit místo na harddisku. 

 
Poznámka: 
Velmi důležité je "nepřecpávat" pracovní adresář soubory a složkami, neboť to může mít přímý vliv na 
výkon zařízení. Uvědomte si, že harddisk slouží jako doplňková paměť pro vykonávání všech typů 
operací, nikoliv pro skladování dat. 
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Když nebude mít CLICK5000 na HDD dostatek místa, zhorší se rychlost a výkon operací. Proto je 
důležité používání funkce zápisu na DVD/CD. 
 
 
 
 
Jak používat funkci "Zápis na DVD/CD":  
 
Proveďte stejnou činnost jako v bodech 1), 2) a 3) minulého odstavce 

 
 
 
Tímto tlačítkem otevřete menu pro vypálení DVD/CD.  
 
 

 
Máte-li v prohlížeči vybrané nějaké snímky, zobrazí se nabídky "Vybrané snímky" a "Vybrat jiné snímky 
k zápisu (filmy... ". Pokud v prohlížeči není vybrán žádný snímek, zobrazí se jen "Vybrat jiné snímky...". 
 
 
 Poznámka:   Zadáte-li "Simulace zápisu", proběhne simulovaný proces vypálení, stejně     
 dlouhý jako skutečné vypálení, ale bez fyzického zápisu na medium.  
 Je vhodné spustit simulaci, když se vám nepodařil první pokus o zápis (např. chyba DVD/CD). 
 
 

4)  Po stisku tohoto tlačítka vysune mechanika DVD/CD automaticky šuplík. Vložte do      
     něj medium a v otevřeném okně zadejte jméno *) adresáře, do kterého budou při 
     vypalování uloženy vybrané soubory/adresáře. Po stisku OK se šuplík zasune, 
     prověří se volné místo na mediu a pokud jste zadali volbu "Vybrat jiné snímky...", 
     otevře se menu pro jejich výběr. Můžete vybírat jednotlivé snímky i celé adresáře. 

 
 

Tak jak přidáváte snímky/adresáře pro vypálení, aktualizuje se vpravo v oblasti vybraných souborů / 
adresářů informace o volném prostoru na mediu. Pokud číslo zčervená, překročili jste dostupnou 
kapacitu media. 

 
  *) Adresář můžete pojmenovat dle své potřeby, nicméně systém standardně nabízí jeho jméno 
ve tvaru např. DPS 2006-02-21 18.14 což je výhodné pro zálohování. 
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5)  Máte-li vybrány všechny požadované snímky/adresáře, stiskněte OK. 
 

6)  Před samotným zahájením procesu vypalování budete dotázáni, zda chcete pokračovat dále.  
Zadáte-li "Ne", automaticky se vracíte do bodu 2). 
 

 
 

Zadáním "Ano" bude vypalování odstartováno, ikonou na liště aplikací bude indikován jeho stav. 
Tento proces běží na pozadí, což vám umožňuje provádět další úkony, např. zpracovávat další snímky. 
 

 
7)  Po dokončení vypalování se vysune šuplík s mediem, u ikony rozbliká žlutá 
kontrolka signalizující dokončení operace.  
Klepnutím do ikony otevřete okno informující o výsledku vypalování. 
 

 
  Poznámka: Vypálené DVD/CD zůstává otevřené. Můžete na něj tedy přidávat další data. 
 

 
 
Pokud nechcete vypalovat další DVD/CD, stiskněte tlačítko "Storno". Okno se zavře a z informační lišty 
zmizí ikona vypalování.  
 

4.3.5.3. - Smazání přepisovatelného media 

Potřebujete-li vymazat přepisovatelné medium, stiskněte toto tlačítko než začnete 
vypalovat. Zadáním volby "Rychlé formátování" se proces mazání urychlí (medium se jen 
označí jako prázdné), nicméně všechen jeho prostor nebude dostupný. Pro lepší využití 
media proveďte úplné smazání. 
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4.3.6. - Indexprint 

Než budete tisknout Indexprinty, můžete nastavit jejich vzhled (např. počet řádků a sloupců matice 
obrázků, mezery mezi nimi,...). Dále můžete zvolit, zda mají být obrázky v Indexprintu očíslovány, 
podobně jako filmová políčka. 

 
Jednotlivé snímky budou na Indexprintu vytištěny v aktuální podobě, tedy tak, jak jste je případně 

upravili. Podobně jako jednotlivé snímky, tak i Indexprint můžete tisknout na některý z dostupných 
formátů papíru. 

 

4.3.6.1. - Indexprint filmového pásu 

Postupujte dle následujících bodů pro zhotovení Indexprintu filmového pásu: 
 
1)  V hlavním menu stiskněte tlačítko "Skenování filmu" a naskenujte políčka filmu.  

   Pak vstupte do prohlížeče. 
 
 
2) Vyberte snímky pro Indexprint a stiskněte tlačítko "Indexprint". 
    Automaticky se zobrazí okno pro konfiguraci Indexprintu. 
 
 
 

 

 
 
 
 

3)  Indexprint skenovaného filmu je vhodné opatřit stejným označením (názvem) jako má 
      film → zadejte jej do položky "A". 

 
 Taktéž miniatury na Indexprintu by měly být označeny stejně jako políčka na filmu, tedy číslicemi  
 nebo písmeny → číslo nebo písmeno prvního platného snímku na filmu zadejte do položky "B". 

 
Začínají-li značky na filmu písmenem A, můžete zaškrtnout políčko "C". 
  

4)  V položce "E" vyplňte počet kopií a v oblasti "F" vyberte formát, na který se bude 
  Indexprint tisknout.  
 Číslo v položce "D" udává počet stránek potřebných k vytištění Indexprintu. 
 
5) Tlačítkem Ano  "G" spusťte tisk Indexprintu. 
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4.3.6.2. - Indexprint všeobecně 

Pro vytisknutí Indexprintu ze snímků v prohlížeči (ne filmu) postupujte dle následujících bodů: 
 

 
 
1) V prohlížeči vyberte snímky, které chcete mít na Indexprintu a stiskněte toto tlačítko. 
Automaticky se otevře okno pro nastavení Indexprintu. 
 

 
 

2)  Do políčka "A" zadejte počet kopií, v oblasti "B" vyberte formát, na který se bude 
  Indexprint tisknout.  
 V položce "Počet stránek" vidíte počet stránek potřebných k vytištění Indexprintu. 
 
3) Tlačítkem Ano  "C" spusťte tisk Indexprintu. 
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4.3.7. - Průzkumník 

 
 
Stiskem tohoto tlačítka otevřete okno průzkumníka, který vám umožní pohyb 
v podadresářích pracovního adresáře nebo na DVD/CD mediu. Navíc můžete mazat 
adresáře nebo vytvářet nové. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Zaškrtnutím políčka "Náhled" můžete v miniatuře zobrazovat obrázky v otevřeném adresáři. Občas se 
při načítání miniatury může stát, že zobrazení trvá příliš dlouho (zvláště u datově objemných obrázků 
nebo při čtení z DVD/CD). Proces načítání můžete přerušit jednoduše klepnutím do obrázku, nebo 
zrušením zaškrtnutí políčka "Náhled". 
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4.3.8. - Úpravy barev 

Tlačítkem "Úpravy barev" můžete z prohlížeče otevřít okno pro úpravy vzhledu snímků, kde jsou k 
dispozici následující funkce: změna jasu, kontrastu a barevné sytosti, vyvážení jednotlivých barevných 
složek (R,G,B), úprava histogramu (automaticky či manuálně) a navíc převod na ČB nebo sepii.  
 

Díky zobrazení originálu v levé části a modifikovaného snímku v pravé části máte větší přehled 
o provedených změnách. 

 
Klepnutím na tuto ikonu vrátíte obrázek do původního vzhledu. Uvědomte si, že všechny 
změny, které jste provedli, budou ztraceny. 
 
 
 
Klepnutím na tuto ikonu vrátíte zpět naposledy provedenou akci. Takto můžete postupně 
vrátit zpět až 20 akcí. 
 

 
Ve spodní části okna "Úpravy barev" jsou zobrazeny nástroje. Vybíráte je klepnutím do jejich pravé 

části. Pokud jste provedli nějaké změny a chcete vybrat jiný nástroj, budete vyzváni k uložení změn. 
 
Režim úprav může být klasický nebo plynulý. Je to dáno položkou "Mód nastavení"  

(menu Nastavení → karta Nastavení).  
V klasickém režimu upravujete vždy jeden zadaný obrázek z prohlížeče. Pokud jste jich v prohlížeči 

označili víc, bude se upravovat poslední označený. Po aplikaci úprav se vracíte zpět do prohlížeče. 
Máte-li zapnut plynulý režim a v prohlížeči jste označili více snímků, budete postupně  upravovat 

všechny vybrané snímky, aniž byste se vždy vraceli zpět do okna prohlížeče. 
 
Okno úprav pro klasický a plynulý režim je stejné. Při plynulém režimu jsou v něm navíc šipky pro 

přechod na další či předchozí snímek, když je pro úpravy vybráno více snímků. 

 
 

Máte-li provedené úpravy aktuálního obrázku, k úpravám dalšího přejděte jednoduše klepnutím na 
šipku "B". Dříve než se další obrázek načte, budete v okně "Uložit snímek" dotázáni, zda chcete 
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upravený obrázek uložit do téhož souboru (přepsání) nebo zda se má vytvořit soubor nový. Pro 
urychlení práce můžete toto dotazování zrušit, viz "4.3.8.5. - Uložení změn" na str.32. 
Pro přechod k úpravám předchozího snímku použijte tlačítko se šipkou "A". 
 
Když máte všechny obrázky upravené, klepněte na tlačítko OK.  
Po potvrzení v okně "Uložit snímek" se navracíte zpět do prohlížeče. 
 

4.3.8.1. - Všeobecná nastavení 

 
 

Tato oblast slouží k rychlému provádění změn následujících : 
 
Třemi tlačítky nalevo můžete měnit intenzitu jednotlivých barev - Cyan, Magenta, Yellow (nebo 

ekvivalentů červené, zelené a modré). Tři tlačítka napravo jsou určena pro změnu jasu, kontrastu a 
barevné saturace. 

 
Tlačítka + / - slouží k nastavování hodnot. 
 
Chcete-li změnit hodnotu některé z uvedených funkcí, nejprve ji vyberte klepnutím do příslušného 

tlačítka, a pak tlačítky + nebo - zvyšte nebo snižte její hodnotu.  
U všech funkcí vyjma saturace způsobí jedno klepnutí na + zvýšení hodnoty o 50, klepnutí na - pak 
snížení hodnoty o 25 (u saturace jsou skoky +100 / -50). 

 
Pro jemnější nastavení hodnoty podržte tlačítko + či - stisknuté, hodnota se po chvilce začne 

automaticky inkrementovat či dekrementovat.  
Z externí klávesnice můžete nastavit přesnou konkrétní hodnotu.  

 
 

4.3.8.2. - Nastavení histogramu 

 
 
Klepnutím na toto tlačítko otevřete nástroj "Histogram". 
 
 

 
Co je histogram ? 
 
Histogram je graf, který vám dává přehled o počtech bodů odpovídajících různým intenzitám jasu v 

daném obrazu.  
Vodorovná osa odpovídá hodnotám jasu od 0 (nejtmavší) do 255 (nejsvětlejší). 
Svislá osa odpovídá počtu bodů o dané intenzitě jasu. 

Tento graf se s výhodou používá pro analýzu obrázků. Můžete dle něho poznat, že je obrázek málo 
dynamický, že je podexponovaný či přeexponovaný. 

 
Na následujícím histogramu je patrné, že body s úrovní jasu pod cca 25 a nad cca 230 nejsou v 

obrázku vůbec zastoupeny. Z toho plyne, že v obrázku není využit celý dynamický rozsah. 
 

 
 
Na dalším histogramu byly kurzory "Tmavé" a "Jas" posunuty do míst počátků výskytu tmavých 

(zleva) a jasných (zprava) bodů. Výsledkem je větší dynamika či kontrast obrazu.  
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Tímto posunutím kurzorů docílíte rozložení po celé jasové stupnici a tím zlepšení dynamiky obrazu. 
Jinak řečeno, v přetransformovaném obraze budou zastoupeny všechny úrovně jasu, od 0 do 255. 

 
Všechny body obrázku budou z hlediska jasu přerozděleny na jasové stupnici. Tmavé směrem 

k tmavším a světlé ke světlejším. 
Nezapomeňte, že obraz se skládá z mnoha tisíců bodů, takže nízké hodnoty na vertikální ose  

(což odpovídá malému počtu bodů) mají v celém obraze velmi malý význam. 
 

 
 

Vždy není nutné nastavovat kurzory přesně do krajních pozic, kde začíná výskyt pixelů. Pro dobrý 
výsledek postačí, když je umístíte poblíž těchto pozic. Předejdete tak nasycení či přejasení obrázku.   
Při pohybování kurzory sledujte aktuální změny obrázku v pravé části. 

 
V histogramu můžete měnit též středový kurzor, což se podobá "gamma" funkci. Středový bod 

vymezuje hranici tmavých a světlých bodů. Posunutím středu docílíte zhuštění jedné oblasti a rozšíření 
oblasti druhé. Posunete-li střed doleva, bude obraz jasnější, neboť rozšíříte počet jasných bodů na úkor 
tmavých.  

 
 
 

Tlačítkem Auto Histogram můžete nastavit dynamiku obrazu automaticky.  
Pro většinu obrázků dává tato funkce postačí, nicméně k dosažení nejlepšího výsledku 
je potřeba kurzory ručně přenastavit.  
 

 
 

4.3.8.3. - Sepie, Č.B., Auto Barvy, Ostrost 

 
 
Tlačítko "ČB/Sepia..." umožňuje přístup ke zbývajícím funkcím menu Úpravy barev.  
 
 
 

 

 
 
 

Toto tlačítko slouží pro převod obrázku do barev Sepie. V levé polovině vidíte původní 
obrázek kdežto v pravé polovině obrázek převedený na Sepii. 
Zaškrtnutím políčka "Změnit nastavení Sepie" máte možnost ovlivňovat barevné 
nastavení Sepie. 
Chcete-li vrátit původní hodnoty, klepněte dvakrát (dvojklik) do čísla vpravo od stupnice.  
 
 
 
 
Toto tlačítko slouží pro převod obrázku na černobílý. V levé polovině vidíte původní 
obrázek, pravé polovině pak převedený na Č.B.  
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Tlačítko "Auto barvy" slouží pro automatické vyvážení barev obrázku. 
 
 
 
 
 
Tímto tlačítkem můžete oběma směry ovlivňovat ostrost obrázku, tedy obrázek 
zaostřovat či rozostřovat. Podrobnosti viz odstavec "4.3.8.4. - Ostrost" na straně 31. 
 
 

 

4.3.8.4. - Ostrost 

 
 
Tímto tlačítkem otevřete menu Ostrost pro úpravu ostrosti obrázku, tedy jeho  zaostření 
či rozostření. V náhledu vidíte zvětšenou část upravovaného obrázku, přičemž  tlačítky 
Zoom+/- můžete měnit zvětšení. Pro pohyb ve zvětšeném obraze slouží tlačítka se 
šipkami. 

 
Požadovanou úroveň doostření/rozostření nastavte tlačítky "Stupeň ostrosti" a klepněte na "Použít". 

V náhledovém okně okamžitě uvidíte změny. Provedete-li v jednou otevřeném menu Ostrost úpravu 
ostrosti vícekrát, změny se nebudou akumulovat. 
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4.3.8.5. - Uložení změn 

Upravený obrázek můžete uložit tak, že přepíšete původní nebo že vytvoříte nový soubor. V tomto 
případě máte na výběr několik formátů. Chcete-li zachovat původní kvalitu obrázku a nevadí vám 
velikost souboru, zvolte jeden z formátů TIF, BMP či PSD. Pokud nebude na závadu mírná komprese 
obrazu, zvolte formát JPG.  
Totéž platí i pro Dekorace a Retuše. 

 
Při ukládání upraveného obrázku do nového souboru je standardně nabízeno původní jméno 

souboru doplněné několika číslicemi. 
 
Pro uložení upraveného obrázku 

můžete použít buď tlačítko "OK" (vpravo 
dole), nebo některé z tlačítek ◄,► 
Když je nastaven "Plynulý" režim 
zpracování a použijete tlačítko se 
šipkou, bude po uložení (či odmítnutí 
uložení) automaticky načten další 
obrázek z výběru, aniž by se menu pro 
úpravy barev zavřelo. 

Tedy, jste-li hotovi s úpravami 
obrázku, stiskněte tlačítko OK (◄,►). 
Objeví se okno "Uložit snímek".  
Tlačítkem "Storno", které se zobrazuje 
jen v případě sekvenčního režimu 
úprav, můžete toto okno zavřít aniž by 
byla provedena nějaká akce a vrátit se k 
poslední funkci menu "Úpravy barev".  
Tlačítkem "Ne" uzavřete menu "Úpravy 
barev" a vracíte se zpět do Prohlížeče 
bez uložení. 

 
Tlačítkem "Ano" provedete uložení modifikovaného obrázku a buď se vracíte zpět do Prohlížeče, nebo 
pokračujete v úpravách předcházejícího či následujícího obrázku z výběru. 
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4.3.9. - Retuš 

 
Toto tlačítko slouží pro otevření menu "Retuš" s funkcemi pro úpravu formátu a obsahu 
obrázku. 
 
 
 

 

 
 

Význam nástrojů menu Retuš : 
 

Tlačítka pro zvětšení či zmenšení obrazu. Když jednou tuto funkci aktivujete, 
můžete měnit velikost zvětšení pouhým klepáním do obrázku. Pokud je připojena 
myš, pak levým kliknutím zvětšujete, kdežto pravým kliknutím zmenšujete úroveň 
zoomu. 
 

 
Tlačítko pro posun ve zvětšeném obrázku. Klepněte na toto tlačítko a přemístěte kurzor do 
obrázku. Pohybem kurzoru pak najděte žádanou část v obrázku. 
 
 
 
Tlačítko pro dočasné uložení kopie retušovaného obrázku. Později můžete tuto kopii 
obnovit. 
 
 
 
Tlačítko pro obnovení dočasné kopie obrázku. 
 
 

 
 
 
Tlačítko pro vrácení poslední změny provedené některým z nástrojů. 
 
 
 
Tlačítko pro obnovení původního vzhledu obrázku (t.j. obnovení obrázku tak, jak vypadal 
před vstupem do menu Retuš. 
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Tlačítko pro vytisknutí obrázku. 
 
 

 
Tlačítka Ctrl, Shift a Alt, která se zobrazují v pravé 
střední části, mohou mít odlišné funkce. Závisí na tom, 
jaký nástroj je zrovna aktivován. 
       
 

4.3.9.1. - Výřez 

 
Touto funkcí můžete vytvořit výřez nebo změnit formát obrázku, a to bez zkreslení 
proporcí. Pro nejběžněji používané formáty jsou zobrazena tlačítka, ostatní formáty je 
možné vybrat manuálně z rozevírací nabídky. 
 
 

 
Některým z těchto tlačítek můžete zvolit přednastavený formát. Když pak 
uvnitř obrázku vytvoříte oblast, bude mít proporce právě zvoleného formátu.  
Na třech tlačítkách jsou předdefinované nejběžnější formáty. Ostatní formáty 
jsou dostupné přes rozevírací menu, které vyvoláte tlačítkem "?x?" vpravo 
dole. 
 
Dvojklikem na některé ze tří předdefinovaných tlačítek vytvoříte v obrázku   

       oblast pro jeho optimální přizpůsobení tomuto formátu.  
 

 
Máte-li již vytvořenou oblast, přesuňte ji, zvětšete nebo zmenšete tak, jak potřebujete a pak 
pro potvrzení klepněte na toto tlačítko. Velikost obrázku či jeho výřezu bude přizpůsobena 
tomuto formátu. 
 

 
 

4.3.9.2. - Červené oči 

 
 
Tímto tlačítkem vyvoláte funkci určenou k redukci červených očí. 
 
 
 

Použití je snadné. Nejprve (pokud je to potřeba) si pomocí nástrojů ZOOM a "Posun snímku" zvětšete 
oblast s červenýma očima.  

 
Tlačítkem "Červené oči" aktivujte funkci. Po klepnutí do červeného oka se zobrazí 
kružnice. Tlačítky +/- upravte její průměr na velikost oka. 

 
Nyní na stupnici vyhledejte odstín pro redukci, který bude dávat nejlepší 
výsledek. Obdobně upravte i druhé oko. 
 

 
 

4.3.9.3. - Klonování 

 
Tato funkce slouží pro kopírování oblastí a jejich následné umístění do jiné pozice v 
obrázku difúzním způsobem. 
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Pro kopírování (vykreslování) vybrané části obrazu do nové pozice 
můžete zvolit typ štětce a nastavit jeho velikost. Štětce se odlišují stupněm 
průhlednosti. 
 
 
Nejprve klepněte do místa, ze kterého chcete začít klonovat obraz, tzn. 

         označte počátek klonování. Pak již můžete předvoleným štětcem nanášet  
         obraz do cílového místa. 
 
Tento nástroj má odlišné možnosti v závislosti na použití tlačítek Alt, Ctrl a Shift : 
Alt ..... Při klonování umožňuje označit nový počátek. 
Ctrl ... Slouží k zafixování počátku klonování. To je účelné pro situace, kdy potřebujete určitou    
  konkrétní část, danou velikostí a typem vybraného štětce, zkopírovat vícekrát do různých míst  
  v obrázku.  
Shift .. Umožňuje změnu vzdálenosti nanášeného obrazu od počátku klonování. 
 
Všimněte si, že vzdálenost mezi počátkem a klonovaným obrazem můžete měnit podržením tlačítka 
SHIFT na klávesnici (bez jakéhokoliv kliknutí myší). Jakmile SHIFT uvolníte, stane se vzdálenost zdroje 
a cíle klonování opět fixní. 
 
 

4.3.9.4. - Malování 

 
 
Tato funkce umožňuje malování "měkkých" čar různých barev do obrázku.  
 
 
 

 
 
Barvu čáry můžete zadat buď tlačítky Barva A/B nebo pomocí 
kapátka, které vám dovolí vybrat určitou barvu přímo z obrázku (též 
lze k tomuto účelu použít klávesu Alt na klávesnici). 
Dvojklikem na některé z tlačítek Barva A/B se otevře okno s paletou 
barev, ve které můžete vybrat barvu pro dané tlačítko. 

 

4.3.9.5. - Výplň 

 
 
 
Tato funkce umožňuje vyplnění vámi vybrané oblasti nějakou barvou. 
 
Výplň můžete provést dvěma způsoby : 

 
 

Od ruky ............ Uzavřenou oblast pro výplň nakreslíte      
     ručně. Můžete předvolit tvar oblasti,      
     kterou budete vytvářet (pravoúhlý,       
     oválný nebo obecný). 
 
Kouzelná hůlka  Oblast pro výplň bude vytvořena        
     automaticky po klepnutí do daného      
     místa v obraze, a to na základě        
     nastavené barevné tolerance. 
 
Tlačítko Shift vám umožňuje vytvářet další oblasti, které pak mohou být 
najednou vyplněny. 
Pokud chcete vyplnit celý obraz a ponechat nevyplněné jen některé 
části, nakreslete je při stisknutém tlačítku Ctrl. 

           Tlačítko Alt pak slouží k invertování oblastí. 
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4.3.10. - Dekorace 

 
Menu "Dekorace" nabízí několik nástrojů, umožňujících snadné vkládání textů, klipartů s 
průhledným pozadím či obrázků hlavního obrazu, dále umísťování obrazu na pozadí, vkládání 
do rámečků či kalendářů. 
S vkládanými obrázky se pracuje jako s objekty, tzn. můžete je rozmísťovat kdekoliv v hlavním 
obrázku, měnit jejich proporce, velikosti a slučovat je s pozadím. 

 

 
 

 
Chcete-li do obrázku vložit text, klikněte na tuto ikonu a pak v obrázku  vytvořte rámeček 
v místě, kde má text být. Pak napište text (můžete použít virtuální klávesnici, jejíž ikona 
je zobrazena). 
Styl textu můžete dle potřeb konfigurovat - můžete zvolit font, řez písma (normální, 
tučné, kurziva), zarovnání, barvu. Pro změnu některé z uvedených vlastností stačí 

kliknout do textu. Můžete rovněž vytvořit víceřádkový text, složený z několika objektů s různými typy 
zarovnání s možností přichycení k mřížce. Pro vrácení změn můžete využít až 20 kroků zpět. 

 
 
Tyto rozevírací nabídky slouží k výběru zarovnání textu a řezu 
písma. 
 
 
 

 
Použijte toto tlačítko, když při změně rozměrů klipartů nechcete zachovat jejich proporce. 
 

 
Zapnete-li rastr, budou objekty při vytváření či přesouvání přichytávány k pomyslné 
mřížce, což usnadní jejich zarovnávání. 

 
 
Máte-li vybrán jiný objekt než text, můžete tímto tlačítkem otevřít dialogové okno pro 
zvolení prolínací masky a nastavení stupně prolnutí, a dosáhnout tak měkkého včlenění 
daného objektu do obrázku na pozadí. 
 
(Pozn.: Čím je číslo menší, tím je oblast masky méně průhledná, min=1, max=... ) 
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Toto tlačítko otáčí vybraný objekt o 30°. 
 
 
 
 

 
 
 
Odstranění vybraného objektu (objektů) provedete tímto tlačítkem. 
 
 
 

 
 
Funkcí "Krok zpět" rušíte poslední změnu. Program si pamatuje max. 20 posledních změn. 
 
 
 
Kliknutím na toto tlačítko vrátíte obrázek zpět do původního tvaru (tak jak byl, než jste začali 
provádět nějaké změny). 
 
 

Objekt vyberete klepnutím do něj. 
 
Chcete-li vložit nějaký objekt do obrázku, uchopte ho a přesuňte nad obrázek. 
 
Menu "Dekorace" vám dává možnost pracovat s různými nástroji (Text, Kliparty, Rámečky,...).  
Při střídání nástrojů vždy dochází ke sloučení vytvořených objektů s pozadím, tedy k vytvoření jednoho 
celistvého obrázku. 
 

 
Pozadí 
Zpracovávaný obrázek se stane plovoucím objektem na pozadí, které si vyberete ze 
seznamu. Pak jej můžete s pozadím sloučit s využitím postupných přechodů. 
 
 
 
Kliparty 
Nástroj pro vkládání klipartů a jiných dekorativních objektů, majících společný charakter, 
totiž jednobarevné pozadí, které se po vložení do obrázku stává transparentním.  
 
 
 
Kalendáře 
Tento nástroj slouží k vybrání některého z motivů kalendářů a následnému vložení nad 
obrázek. Kalendář má průhlednou oblast, do níž lze obrázek přizpůsobit (zvětšit/zmenšit, 
umístit). 
 
  
Rámečky 
Tento nástroj slouží k vybrání některého z motivů rámečků a vložení nad obrázek. 
V průhledné oblasti rámečku lze obrázek zvětšovat/zmenšovat či přemísťovat. 
 

 
 
Průzkumník 
Slouží k vybrání obrázků, které pak můžete vkládat jako objekty. 
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Soubory rámečků a kalendářů jsou 
pojmenovány dle určitého systému, 
který pak dovoluje jejich filtrování dle 
různých hledisek (motiv,  formát, rok, 
a jazyk).  
 
Chcete-li zobrazit celou nabídku, 
zadejte do příslušné kolonky možnost 
"Všechno". Filtry můžete různě 
kombinovat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.10.1. - Spojení přes masku 
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Chcete-li spojit objekt s hlavním obrázkem, klepněte v menu Dekorace na tlačítko 
"Spojení". Otevře se okno, ve kterém můžete nastavit stupeň průhlednosti přechodu, 
vybrat některou z masek pro přechod nebo ji vytvořit. 
Další možnosti nabízené v tomto okně : 
 
 

 
 
Můžete vytvořit i novou masku a přidat ji k dostupným nabízeným maskám. Po klepnutí 
na toto tlačítko nakreslete masku v obrázku. 
Chcete-li, aby se maska skládala z více obrazců, klepněte na tlačítko Shift. Pro 
odstranění nakreslené masky nebo její části použijte tlačítko Ctrl.  
 

 
 
 
Po stisku tohoto tlačítka přetransformujete vytvořenou masku do vhodného tvaru 
a uložíte na disk. Pro uložení je potřeba zadat název souboru. 
 
 

 
 
 
Pokud jste si jisti, že některou z masek již nepotřebujete, označte ji a klepněte na toto 
tlačítko. Soubor masky bude smazán. 
 
 

 
 
Když jste vytvořili novou masku a použijete ji jen pro aktuální spojení, nemusíte ji ukládat. 
Pro její aplikaci klepněte na toto tlačítko. 
 

 
 

4.3.10.2. - Kalendáře a rámečky 
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Po vybrání rámečku či kalendáře a jeho přetažení nad obrázek se zobrazí okno náhledu kompozice, 
sloužící k umístění, zvětšení nebo zmenšení obrázku uvnitř rámečku či kalendáře. 
 

 
Tlačítky pro zvětšení / zmenšení můžete nastavit potřebnou velikost obrázku 
v rámečku či kalendáři. 
 
 

 
 
Pomocí těchto šipek můžete posunovat obrázkem a dle potřeby jej vhodně umístit 
v průhledné části rámečku / kalendáře.  
 
 
 

 
Tlačítky pro rotaci můžete otáčet obrázkem po 90°. 
 
 
 

Když jste s kompozicí obrázku v kalendáři / rámečku hotovi, klepněte na tlačítko OK.  
Automaticky se provede sloučení do jednoho obrázku a návrat do menu "Dekorace". 
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4.3.11. - Multi snímky 

Toto menu vám umožňuje složit několik obrázků na jeden formát papíru a takto je vytisknout.  
V závislosti na formátech máte k dispozici řadu předloh. Při tisku jednoho obrázku na jeden list můžete 
nastavit přizpůsobení obrázku tiskovému formátu. To je velmi výhodné v případech, když potřebujete, 
aby byl vytištěn skutečně celý obrázek a nedošlo k jeho ořezu. 

 

 
 
1: nastavení rotace oblasti vyplnění  2: zvolení předlohy  3: velikost papíru 
4: uložení připravené kompozice  5: tlačítko pro tisk   6: náhled obrázku 
7: prohlížeč        8: zpět 
 

Práce v tomto menu je velmi snadná. Snímek z nabídky přenesete do okna pro úpravu (nahoře 
uprostřed) buď přetažením nebo označením a klepnutím na tlačítko "Přenos". V okně pro úpravu 
můžete obrázek zvětšit/zmenšit nebo nastavit pozici výřezu ve zvětšenině. Pak jej klepnutím na tlačítko 
"Přenos ↓"  zkopírujte do jednoho nebo více políček předlohy. 

Pokud nepotřebujete obrázek nijak upravovat nebo otáčet, můžete jej do políčka předlohy 
přetáhnout přímo z okna náhledů. 

Jestliže jste do předlohy umístili obrázek, můžete tentýž obrázek z okna náhledů přetáhnou do okna 
pro úpravu a tam jej dle potřeby přizpůsobit. 

Při přenosu do okna pro úpravu je prováděna rotace obrázku na základě nastavení pol.1 - viz obr. 
 

 
 
Zoom 
Tato tlačítka umožňují zvětšování/zmenšování obrázku v okně pro úpravu. Proporce 
obrázku zůstávají zachovány. 
 
 
 

 
 
 
Posun 
Tato tlačítka slouží k posouvání výřezu ve zvětšeném obrázku v okně pro úpravu. 
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Přenos 
Tímto tlačítkem zkopírujete obrázek vybraný v okně náhledů do okna pro úpravu. 
 

 
Přenos 
Tímto tlačítkem zkopírujete obsah okna pro úpravu do zvoleného (zvolených) okének 
v předloze. Pro snadné zkopírování stejného obsahu do všech okének předlohy zaškrtněte 
políčko "Přenos na všechny". 

 
Chcete-li v předloze vybrat jen určitá políčka, do kterých má být proveden přenos, podržte stisknutou 
klávesu Ctrl a ukazatelem tato políčka označte.  
 

Předlohy 
Z této rozevírací nabídky si můžete vybrat některou z připravených 
předloh. Všimněte si, že každý tiskový formát má své typy předloh. 
 

 
 
 
 
Formáty 
Tři nejběžnější formáty můžete zvolit stiskem konkrétního tlačítka, ostatní 
formáty jsou dostupné z rozevírací nabídky, která se zobrazí stiskem 
dolního tlačítka.  
 
 
 
 

 
 
 
Tisk : Chcete-li vytisknout výslednou předlohu, klepněte na toto tlačítko. otevře se 
dialogové okno pro tisk. 
 
 

 
 
 
Uložit tisknutou kompozici : Klepněte na toto tlačítko, jestliže chcete vytvořenou 
předlohu uložit pro pozdější potřebu. 
 
 
 
 
 
Prohlížeč : Pomocí prohlížeče můžete vybrat adresář, ze kterého přenesete  obrázky do 
okna náhledů. 
 
 
 
 
 
Náhled : Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte obrázek vybraný v okně náhledů přes 
celou obrazovku. 
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4.3.11.1. - Tabla 

Využitím funkce "Multi-snímek" můžete velmi snadno vytvářet tabla. 
 
1) Nastavte formát 20x25 a z předloh 
    vyberte "Academy" (Tabla). 
 
2) V okně předlohy vyberte rámeček 
    pozadí (po vybrání zčervená). 
 
3) V okně náhledů zvolte obrázek 
    a šipkami "Přenést ← a ↓" nebo 
    přímo přetažením jej přeneste do 
    tabla jako pozadí. 
    Pokud je obrázek umístěn v jiném 
    adresáři, pro přístup k němu vám 
    poslouží prohlížeč. 
 
4) Nyní vyberte adresář s obrázky, 
    které mají být v malých rámečcích 
    a postupně je do nich umístěte. 
    Můžete to provést přímo 
    přetažením, nebo pomocí šipek 
    "Přenést ← a ↓" přes okno úprav. 

 
Když budete v okně předlohy potřebovat provést nějakou korekci, klikněte myší do některého 
z rámečků. Otevře se nabídka s následujícími možnostmi : 
 
- Korekce ... přesunutí snímku do okna úprav 
- Klonovat ... zkopírování do dalšího/dalších rámečků 
- Smazat ... smazání snímku z vybraného rámečku 
- Vybrat vše ... vybrání všech rámečků v table 
- Zrušit výběr ... zrušení vybrání všech vybraných rámečků 
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4.3.12. - Auto promítání 

 
Když v okně prohlížeče klepnete na toto tlačítko, spustíte podprogram zajišťující 
automatické promítání obrázků z některého z podadresářů pracovního adresáře, a to na 
primárním či sekundárním monitoru (např. projektoru, je-li k dispozici).  
Automatické promítání můžete s výhodou použít při různých společenských akcích, 
prezentacích apod.  
 

 
Po aktivaci podprogramu se zobrazí menu "Auto promítání" v němž můžete nastavit řadu vlastností 
automatického promítání : 
 

 Adresář se snímky ... adresář, z něhož budou promítány snímky. 
Spustíte-li automatické promítání z prohlížeče, bude to právě adresář prohlížeče. 

 Tapeta (snímek na pozadí) ... do této položky můžete nastavit cestu ke snímku, který bude 
zobrazen na pozadí při spuštění auto promítání. Tento snímek může být umístěn na některém ze 
zdrojových zařízení, např. digitální fotoaparát, paměťová karta, CD, apod. (nejde to z pracovního 
adr. nebo subadr.). 
V políčku "Barva pozadí" je nastavena aktuální barva pozadí pro promítání snímků. Chcete-li ji 
změnit, klepněte do políčka a vyberte žádanou barvu. 

 Nastavení periody promítání ... zde můžete nastavit dobu zobrazení snímku a dobu přechodu 
mezi snímky. Přechod probíhá prolínáním. 

 Nastavení písma ... čísla snímků přiřazená prohlížečem, se při promítání zvětšeně zobrazují v 
pravém horním rohu. Můžete nastavit jejich font, barvu písma a barvu stínu.  

 Jazyk ... umožňuje nastavit jazyk menu "Auto promítání". 

 Cílová obrazovka (projektor) ... slouží k určení cílového zařízení pro automatické promítání. 
 

 

 
 
 

Klepnete-li na tlačítko "Přehrát", toto menu zmizí a započne automatické promítání. 
Proces běží na pozadí, takže promítáte-li na sekundárním monitoru, můžete nerušeně pokračovat 

v běžném zpracování snímků. 
 
Pro obnovení okna menu "Auto promítání" stiskněte na klávesnici Ctrl + Shift + S nebo klepněte 

k hornímu okraji dotykové obrazovky, na níž probíhá promítání. Tlačítky "Pauza" nebo "Stop" můžete 
promítání dočasně přerušit nebo zastavit. Pro skrytí okna "Auto promítání" použijte tlačítko "Skrýt ".  

 
Chcete-li promítání ukončit, klepněte na tlačítko "Ukončit". 
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Pro lepší přehled a přístup k funkci automatického promítání je na liště aplikací 
zobrazena ikona indikátorem stavu (zelený ... funkce je zapnuta, modrý ... vypnuta).  
Kliknutím do ikony obnovíte okno "Auto přehrávání". 
 

 
Všimněte si, že promítání nelze spustit přímo z pracovního adresáře neboť adresář, z něhož je tato 
funkce spuštěna, se automaticky konvertuje na adresář automatického promítání (Carrousel), který má 
odlišný způsob přístupu ke snímkům v něm obsaženým. 

 
Když poprvé z nějakého adresáře spustíte auto promítání, budou zachovány pozice obrázků tak jak 

byly před spuštěním (též jejich čísla). Budete-li do tohoto adresáře exportovat nějaké další obrázky, 
budou přidány nakonec. Provedete-li retuš některého obrázku s uložením jako nový obrázek, bude 
rovněž přidán na konec. Když nějaký obrázek smažete, jeho pozice zůstane zachována, bude jen 
označena jako "smazaný obrázek". Takový obrázek se nezobrazí, jeho pozici však nebude možné 
přidělit jinému obrázku. 

 
Příklad použití: 

1) Načtěte obrázky z nějakého zdroje (digitální fotoaparát, DVD, ....) 
2) Označte v prohlížeči obrázky, které budete chtít pro auto promítání 
3) Klikněte na "Export" 
4) Vytvořte adresář a pojmenujte jej dle události, k níž se obrázky vztahují (např. Svatba 5) 
5) Vyexportujte obrázky do tohoto adresáře. 
6) V prohlížeči nyní otevřete tento vytvořený adresář. 
7) Klikněte na tlačítko "Auto promítání". 
8) Pokud chcete, nastavte parametry promítání (např. cílový monitor atd.) 
9) Klikněte na "Přehrát" a pokračujte v práci. 
10) Načtěte z nějakého zdroje nové obrázky. 
11) Označte nové obrázky pro přidání do adresáře (z něhož probíhá automatické promítání). 
12) Klikněte na "Export" 
13) Nyní vyberte adresář, ze kterého se automaticky promítá. 
14) Klikněte na OK. Obrázky byly přidány na konec adresáře automatického promítání. 
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4.4. - Zpracování obrázků z digitálních fotoaparátů, DVD/CD a mobilů 

 
 
Tato aplikace vám umožní kdykoliv snadno a rychle vytisknout obrázky z digitálních 
fotoaparátů, používajících standardní paměťová media a rozhraní.  
Můžete prohlížet snímky a aplikovat na ně veškeré funkce, jaké CLICK Pro nabízí. 
 
 

 

4.4.1. - Čtení a tisk obrázků z paměťových karet 

Pro zpracování obrázků, které zákazník pořídil digitálním fotoaparátem, a které vám předal na 
paměťové kartě (Compact Flash, Smart Media, Memory Stick, apod.) proveďte následující úkony : 
 

 
 
 

1. V hlavním menu klepněte na ikonu "Fofo z paměťové karty". 
 

2. Po výzvě zasuňte do čtečky paměťovou kartu: Compact Flash, Memory Stick, atd. , 
pak klepněte na tlačítko "Ano". 
 

3. Na dotaz, zda chcete z media načíst automaticky všechny snímky nebo jen vybrané, zadejte 
požadovanou volbu. 
 

4. Zadáte-li "Všechny snímky", proces načítání snímků okamžitě započne. Jeho průběh vidíte na 
vodorovném ukazateli.  
Zadáte-li volbu "Načíst jen vybrané", můžete z paměťového media vybrat pro načtení jen požadované 
snímky. Více informací naleznete v odstavci 4.1.2. - Výběrové menu. 
 
Stav čtení snímků z media do CLICK5000 je indikován vodorovným ukazatelem.  
>> Dokud čtení neskončí, nevyndávejte medium ze čtečky.<< 
 

5. V okamžiku dokončení čtení obrázků se zobrazí výzva pro odebrání media. Učiňte tak a potvrďte 
klepnutím na "Ano". Tato operace je velmi důležitá pro zachování integrity dat na mediu. Obrázky jsou 
z media nakopírovány do dočasné paměti, aby se předešlo nechtěnému přepsání originálů.  
Po skončení práce s nimi a návratu do hlavního menu budou z dočasné paměti smazány. Potřebujete-
li je v jednotce CLICK uchovat (samozřejmě se souhlasem zákazníka), proveďte po načtení export.  
 

6. Po potvrzení o odebrání paměťového media se otevře prohlížeč. 
Rychlost zobrazování miniatur snímků v prohlížeči může být různá, záleží na jejich typech 
a rozměrech. Dle množství načítaný obrázků může být v prohlížeči několik stránek miniatur. 
 

7. Nechcete-li čekat, až se na stránce zobrazí všechny miniatury, můžete tlačítkem Pause  II   (vpravo od 

okna miniatur) přerušit tento proces (například když máte více stránek a načítání miniatur by zabralo 
příliš mnoho času).  



CLICK Pro - Zpracování obrázků z karet, CD/DVD, mobilů 

───────────────────────────────────────────────────────────────────── 
CLICK Pro - Uživatelská příručka 47 

Když se pak vrátíte na tuto stránku, načítání miniatur bude pokračovat z místa, kde bylo přerušeno. 
 

8. Máte-li všechny snímky načteny, můžete některý vybrat a zobrazit jeho náhled, pak se vrátit zpět do 
prohlížeče a např. zadat jeho tisk.  
Podrobnosti naleznete v odstavci "4.3.1. - Prohlížeč" na str. 15. 
 
V menu pro tisk můžete změnit počet výtisků tohoto obrázku, rozměr (zde v příkladu  10x15) 
a optimalizaci nastavení tiskárny pro černobílý obrázek / sepii. 

 

 
 

Po kliknutí na "Tisk" bude tisková úloha okamžitě poslána ke zpracování. 
 

V prohlížeči máte k dispozici různé nástroje pro úpravu obrázku, např. "Úpravy barev", kde můžete 
nastavit jas, kontrast, barvy apod. Po uzavření nástroje můžete takto upravený obrázek vytisknout.  
 
V prohlížeči také můžete vybrat několik obrázků najednou a spustit tisk nebo můžete klepnout 
na tlačítko "Indexprint". 
 

 
Indexprint : Pro tisk miniatur vybraných obrázků s parametry zadanými v menu 
"Nastavení". Vytištění miniatur je např. výhodné v případech, když zákazník potřebuje 
názorný přehled o obrázcích uložených na paměťovém mediu. 
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4.4.2. - Čtení a tisk obrázků z CD/DVD media 

Když vám zákazník přinese snímky pro zpracování na CD/DVD mediu, můžete postupovat dle 
následujících bodů. 
 

1. V hlavním menu klepněte na ikonu "Fofo z DVD/CD". Z DVD/CD mechaniky se vysune šuplík. 
 

 
 

2. Vložte do šuplíku DVD/CD medium a potvrďte klepnutím na tlačítko "Ano". 
Když medium nevložíte, zobrazí se zpráva "Není detekováno DVD/CD" a vracíte se zpět do hl. menu. 
 

3. Ve výběrovém okně vyberte snímky, které budete chtít zpracovávat. Více podrobností naleznete 
v odstavci "4.1.2. - Výběrové menu" na str. 12. 
Jste-li s výběrem snímků pro zpracování hotovi, klepněte na tlačítko "Ano". 
 

4. Otevře se prohlížeč a do něho se načítají miniatury všech vybraných. V závislosti na typu načítaných 
snímků může být rychlost zobrazení jejich miniatur různá. 
 

5. Obrázky miniatur jsou načteny a rozmístěny na různých stránkách hlavního okna prohlížeče. 
 

6. Jestliže nechcete, nemusíte čekat, až se na stránku načtou všechny miniatury. Načítání můžete 

přerušit tlačítkem Pause  II   vpravo od okna miniatur. To je výhodné, když máte více stránek 

a načítání by zabralo příliš mnoho času. Budete-li se vracet na předchozí stránky, načítání miniatur 
bude pokračovat tam kde bylo přerušeno. 
 

7. Máte-li všechny snímky načteny, můžete některý vybrat a zobrazit jeho náhled, pak se vrátit zpět do 
prohlížeče a např. zadat jeho tisk.  
Podrobnosti naleznete v odstavci "4.3.1. - Prohlížeč" na str.15. 
 
V menu pro tisk můžete změnit počet výtisků tohoto obrázku, rozměr (zde v příkladu  10x15) 
a optimalizaci nastavení tiskárny pro černobílý obrázek / sepii. 
 
Když kliknete na "Tisk", tisková úloha bude okamžitě poslána ke zpracování. 

 
 
 

4.4.2.1. - Zpracování datově objemných obrázků 

Někdy vám zákazník přinese ke zpracování DVD/CD medium, na němž jsou obrázky o velikosti 
třeba 100MB. 
 
Načtení tak velkého souboru může trvat několik minut a úpravy takového obrázku mohou být velmi 
obtížné. Vzhledem k tomu, že pro plné využití rozlišovací schopnosti při tisku největšího formátu na 
tiskárně CP3020 je potřebná velikost souboru 25MB, zredukujte objemné obrázky na max. 30MB. 
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Když v prohlížeči klepnete na miniaturu datově velmi objemného obrázku, bude v informační liště jeho 
rozlišení zobrazeno žlutými číslicemi.  

 

 
 
Dvojklikem do místa informace o rozměru obrázku (X x Y) otevřete okno s dotazem, zda chcete rozměr 
obrázku zredukovat : 

 

 
 
Když dotaz potvrdíte, provede se redukce obrázku. 

 

 
 
Takto zredukovaný obrázek je již vhodný pro další zpracování, při zachování potřebné tiskové 

kvality.  
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Když vám zákazník přinese CD/DVD, na kterém je více obrázků větších než 50 až 60 MB, můžete 
urychlit práci následujícím trikem : 
 

Začněte obvyklým způsobem načítání obrázků z CD/DVD. Jakmile uvidíte, že se načítá první 
obrázek, stiskněte tlačítko "Pause". Proveďte dvojklik na pozadí (tedy někam mimo políčka s 
miniaturami) čímž označíte všechna políčka (i ta doposud nenačtená) a proveďte export na harddisk. 
Proces načítání se pak znovu spustí, ale vy jej můžete zrušit. Jděte do pracovního adresáře a vyberte 
adresář, do něhož jste provedli export a načtěte obrázky z něj. 

 

4.4.3. - Načítání a tisk obrázků z PhotoClick CD v programu CLICK Pro 

Načtení obrázků z media PhotoClick CD do programu CLICK Pro, např. za účelem vytvoření další 
kopie, provedete funkcí "Foto z DVD/CD".  

 
Na PhotoClick CD si program CLICK Pro automaticky najde adresář HighRes, z něhož obrázky 

načte. 
 

4.4.4. - Načtení a tisk obrázků z mobilu s rozhraním Bluetooth  

Kromě paměťových karet, USB disků a CD/DVD medií můžete obrázky načítat též z rozhraní Bluetooth, 
kterým jsou vybaveny některé přístroje, např. mobilní telefony. 
V následujících bodech je popsán postup pro přenos snímků z mobilního telefonu. 
  

1. V hlavním menu klepněte na ikonu "Fofo z mobilu". 
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2. Po zobrazení tohoto okna vyhledejte na mobilním 
telefonu nové Bluetooth zařízení se jménem 
"C50nnnnn" (nnnnn ... seriové číslo jednotky 
CLICK5000).  
Pokud telefon vyžaduje heslo, zadejte "0000". 
CLICK5000 nyní očekává příchod snímků z Bluetooth 
rozhraní.  
 

 
 
 
 
 
3. V telefonu vyberte žádané obrázky a odešlete je na 

"C50nnnnn". Na obrazovce CLICK5000 budete 
informováni o přijetí nového/nových snímků. 
Dokud neklepnete na žádné z tlačítek v tomto okně, 
můžete z mobilu postupně odesílat další obrázky. 
 
 
 
 

4. Po odeslání všech žádaných obrázků, klepněte na tlačítko "OK". Otevře se prohlížeč a v něm uvidíte 
právě přijaté obrázky. 
Klepnete-li na tlačítko "Storno", vrátíte se zpět do hlavního menu. Doposud přijaté obrázky z Bluetooth 
rozhraní budou zapomenuty. 
 

5. Další zpracování načtených obrázků již probíhá obvyklým způsobem. Více podrobností najdete 
v odstavci "4.3.1. - Prohlížeč" na str.15. 
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4.5. - Průkazkové foto 

 
 
Tento nástroj je určen k vytváření průkazkových fotografií ze snímků na paměťových 
kartách či USB discích. 
 
Následující odstavec popisuje činnost vytváření průkazkového fota. 
 

 

4.5.1. - Kompozice a tisk průkazkové fotografie ze snímků z digitálního fotoaparátu 

1. Nejprve je třeba poznamenat, že obrázky pro průkazkové foto by měly být pořízeny digitálním 
fotoaparátem, a tudíž uloženy na paměťové kartě (CompactFlash, Smartmedia, MemoryStick,  
SD card,...) nebo na USB disku.  
Obrázky mohou mít libovolnou orientaci, na výšku či na šířku. Pro větší efektivitu práce je však 
vhodnější zachovávat jednotnou orientaci, neboť v nástroji "Průkazkové foto" můžete nastavit jejich 
automatické otáčení. 
 

2. Digitálním fotoaparátem pořiďte snímky, vypněte jej a vyndejte paměťovou kartu. 
 

3. V hlavním menu programu CLICK Pro klepněte na ikonu "Průkazkové foto" a po výzvě zasuňte 
paměťovou kartu do čtečky. 
Je důležité poznamenat, že do čtečky byste měli zasouvat vždy jen jednu kartu. Schopnost čtení  
ze dvou současně zasunutých karet, např. CompactFlash a Smart Media, není garantována. 
 

4. Klepněte na tlačítko "Ano". Snímky se ihned začnou načítat z karty do paměti jednotky CLICK5000. 
V průběhu načítání nevyndávejte kartu. 
 

5. Jakmile se všechny snímky načtou, budete vyzvání k vyjmutí karty ze čtečky. Provedení tohoto úkonu 
potvrďte stiskem "Ano". 
 

6. Nyní se otevře menu "Průkazkové foto" s načtenými snímky, které vidíte vpravo v miniaturách. 
 

7. Některým z tlačítek ve skupině "předlohy " zvolte požadovaný formát a kompozici. Všimněte si, že 
na základě  této volby dochází ke změnám jak v okně pro úpravu, tak i v okně náhledu kompozice. 
Je potřeba, abyste formát zadali nyní, neboť další úpravy snímku co do velikosti a pozice se budou 
vztahovat právě k tomuto formátu. Předvolené formáty totiž nemusejí mít stejné proporce (tedy stejný 
poměr stran). 

 

 
 

8. Obrázky načtené z karty vidíte vpravo v okně miniatur. Vyberte jeden z nich a zkopírujte jej do okna  
pro úpravu. Můžete to provést pouhým přetažením nebo klepnutím na tlačítko "Přenos ".  
Výsledná orientace obrázku v okně pro úpravu záleží na nastavení způsobu rotace v kolonce 
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"Obsah vyplnění". Možnosti nastavení jsou "Neotáčet", "Otočit vpravo", "Otočit vlevo", "Autorotace". 
Zvolte si nastavení které preferujete. 
V případě, že máte předvolen formát s orientací na výšku (portrait) a do okna pro úpravu přenesete 
obrázek vyfocený na šířku (landscape) při nastavené "Auto rotaci", bude obrázek v okně pro úpravu 
automaticky otočen.  
 

9. Obrázek v okně pro úpravu můžete nyní zvětšovat/zmenšovat a posouvat tak, abyste dosáhli 
vyplnění aktivní plochy tohoto okna. Okno pro úpravu je vlastně náhledem pro políčka kompozice. 
Rovněž zde máte možnost upravit barvy (tlačítko "Nastavit"). 
Ke snadnému umístění a nastavení velikosti obličeje při tvorbě průkazkové fotografie můžete využít 
zobrazení čárkované masky, zaškrtnutím políčka "Zobrazit rastr". 
 
 

10. Máte-li v okně pro úpravu provedeno potřebné nastavení, můžete obrázek z něj zkopírovat 
do jednoho či více políček okna náhledu kompozice. Pro zkopírování do všech políček zaškrtněte 
volbu "Přenos na všechny". 
Když zjistíte, že obrázek v políčku náhledu kompozice neodpovídá vaší představě (špatně vystředěný 
apod.), máte možnost znovu přenést jeho originál do okna pro úpravu, zde znovu nastavit jeho 
velikost a pozici a poté jej zkopírovat do stejného políčka okna náhledu kompozice. Když kliknete 
pravým tlačítkem myši do políčka v okně náhledu kompozice, otevře se nabídka s následujícími 
možnostmi: 
 

- Korekce ........... Přesunutí vybraného obrázku (červeně orámovaný), případně posledního      
          vybraného do okna pro úpravu. 
- Klonovat .......... Klonování. 
- Smazat ............ Vymazání obrázku z vybraného políčka. 
- Vybrat vše ....... Vybrání všech políček v kompozici. 
- Zrušit výběr ..... Zrušení vybrání všech vybraných políček 
 

11. Jste-li s kompozicí hotovi, můžete klepnout na tlačítko Tisk. Následující činnost je již stejná, jak bylo 
popsáno v odstavcích "4.4.1. - Čtení a tisk obrázků z paměťových karet" (str.46) a "4.4.2. - Čtení a tisk 
obrázků z CD/DVD media" (str.48). 

 
Konfigurace:  
Na kartě "Průkazkové foto" v menu "Nastavení" můžete nastavit předvolby formátů a kompozic a další 
parametry nástroje pro tvorbu průkazkových fotografií.  
Podrobnosti naleznete v odstavci "4.9.10. - Karta Nastavení" na straně 74. 
 
Význam tlačítek v menu Průkazkové foto 
 

 
 
Zoom 
Tato tlačítka umožňují zvětšování/zmenšování obrázku v okně pro úpravu. Proporce 
obrázku zůstávají zachovány. 
 
 
 

 
 
 
Posun 
Tato tlačítka slouží k posouvání výřezu ve zvětšeném obrázku v okně pro úpravu. 
 

 
Přenos  
Tímto tlačítkem zkopírujete obrázek vybraný v okně miniatur do okna pro úpravu. 
 
 

 
Přenos 
Tímto tlačítkem zkopírujete obrázek z okna pro úpravu do zvoleného (zvolených) políčka 
(políček) okna náhledu kompozice.. Pro snadné všech políček stejným obrázkem 
zaškrtněte volbu "Přenos na všechny". 
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Předlohy 
Tlačítka pro rychlý výběr některé předvoleného formátu a kompozice (viz 
menu "Nastavení", karta "Průkazkové foto") 
 
 
 
 

Černobílý 
Zaškrtnete-li tuto volbu, bude obrázek při přenosu z okna miniatur do okna pro 
úpravu či okna náhledu kompozice převeden na černobílý. 

 
 
Tisk 
Chcete-li vytisknout výslednou kompozici, klepněte na toto tlačítko. otevře se dialogové 
okno pro tisk. 
 
 

 
 

4.5.2. - Kompozice a tisk průkazkového fota z kamery systému DIS900D 

1. Nejprve zkontrolujte, že kamera systému DIS900D je připojena k USB portu jednotky CLICK5000 a že 
je nastavena do DPS režimu (viz návod k DIS900D). 
V programu CLICK Pro na kartě "Průkazkové foto" v menu "Nastavení" musíte mít zaškrtnuté políčko 
DIS900. 
 

2. V hlavním menu CLICK Pro klepněte na tlačítko "Průkazkové foto". Zobrazí se okno této funkce. 
 

3. Tlačítkem "Shot" na kameře DIS900D zachyťte obrázek a následně (též na kameře) stiskněte tlačítko 
"Print". 
 

4. Zprávou "Sending image" zobrazenou na LCD displeji kamery DIS900D jste informováni, že kamera 
odesílá obrázek. Po přijetí dat jednotkou CLICK5000 uvidíte tento obrázek v okně miniatur a též 
v okně náhledu kompozice. 
 

5. Další činnosti pro zhotovení průkazkového fota již byly popsány a naleznete je  
v odstavci "4.5.1. - Kompozice a tisk průkazkové fotografie ze snímků z digitálního fotoaparátu". 
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4.6. - Foto z fota 

 
Požaduje-li zákazník kopii z donesené fotografie, můžete ji tímto nástrojem, 
využívajícím plochý skener, snadno a rychle zhotovit. Navíc máte možnost udělat 
zvětšeninu či výřez obrázku. 
Než začnete používat tento nástroj, musíte plochý skener nastavit. K jednotce 
CLICK5000 může být připojeno více skenerů, ale pracovat lze jen s tím, který je 
nastaven v kolonce "Plochý skener" na kartě "Foto z fota" v menu "Nastavení". 

 
Po naskenování obrázku nebo načtení vybraných obrázků z digitálního paměťového media bude 
zobrazeno okno prohlížeče se všemi dostupnými nástroji. 
 

4.6.1. - Skenování 

4.6.1.1. - Základní mód 

 

 
 
V tomto okně můžete snadno a rychle získat obrázek z plochého skeneru. 
Pokud není na kartě nastavení skeneru aktivován pokročilý mód, viz odstavec "4.6.1.2. - Pokročilý mód" 
(str. 56), jsou v okně pro skenování nabízeny prostřednictvím tlačítek tyto volby : 
 

 
Náhled 
Tímto tlačítkem naskenujete náhled obrázku s nízkým rozlišením (rozsah skenované 
oblasti je v tomto případě DIN-A4) 
 
 
 
Scan 
Po klepnutí na toto tlačítko se naskenuje obrázek a uloží do pracovního adresáře. Pak 
se otevře v prohlížeči. 
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Rozměry 
Různé výstupní tiskové formáty (10x15, 13x18, 15x23 a další pod tlačítkem "??"), 
které zde máte na výběr, vám umožňují připravit obrázek proporcionálně  pro tisk.  
 
 

 
Přepínání mezi vertikální a horizontální oblastí. 
 
 
 

 
 

 

4.6.1.2. - Pokročilý mód 

Všechny schválené ploché a filmové skenery nebudou při skenování v pokročilém módu pracovat 
s výše popsanými tlačítkovými volbami. Pro skenování bude využíváno prostředí menu dodávané 
výrobcem skeneru, které je sice náročnější na používání, ale dává více možností v nastavování 
parametrů pro skenování. 
Prostudujte si prosím návod k používání skeneru, dodávaný výrobcem. 

 
Jakmile je v pokročilém módu dokončeno skenování, otevře se prohlížeč s obrázkem.  

 
  DŮLEŽITÁ POZNÁMKA : 
  Program CLICK Pro je kompatibilní s TWAIN rozhraním pro práci jak v základním,  
  tak i v pokročilém módu. Závisí však na sw implementaci TWAIN rozhraní. 
 
 

 

VAROVÁNÍ 
V PŘÍPADĚ, ŽE BYL NAINSTALOVÁN SKENER, KTERÝ NENÍ 
V SEZNAMU SCHVÁLENÝCH A TESTOVANÝCH SKENERŮ, 
VÝROBCE NEZODPOVÍDÁ ZA FUNKCI ZAŘÍZENÍ. 
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4.7. - Skenování filmů 

 
 
Tento nástroj vám umožňuje dávkové skenování celého filmového pásu či nastříhaných 
filmových proužků, především za účelem vytvoření Indexprintu, který vám později 
poslouží ke snadnému vyhledání obrázků na filmu. 
Nasnímané obrázky můžete separátně tisknout nebo je zapsat na DVD/CD-ROM. Záleží  
na použitém skeneru.  

 
V menu "Nastavení" můžete, podobně jako u plochého skeneru, určit způsob práce s filmovým 
skenerem - základní nebo pokročilý (využívá TWAIN rozhraní). 

 
 

4.7.1. - Filmový skener LS4000 

 

 
 

Pokud není aktivován "pokročilý mód", jsou v okně pro skenování nabízeny tyto tlačítkové volby : 
 

Skenování filmu. Po dokončení se otevře prohlížeč s naskenovanými obrázky, kde máte 
možnost jak tisk Indexprintu, tak i tisk jednotlivých obrázků. Také však máte možnost 
návratu do předchozího okna pro naskenování a přidání dalších obrázků. 
 
 

 
 
Vysunutí filmu ze skeneru. 
 
 
 

 
 
Ukončení práce s filmovým skenerem. 
 
 

 
Typ filmového pásu : nastavením této položky informujete program, jaký film bude skenován a 
specifikujete počet snímků na ústřižku - 4,5 nebo 6, nebo všech 24 či 36 snímků filmového pásu. 



CLICK Pro - Skenování filmů 

───────────────────────────────────────────────────────────────────── 
58 CLICK Pro - Uživatelská příručka  

 

4.7.1.1. - Filmový skener PRIME FILM 1800 LAB 

Máte-li ke CLICK5000 připojen filmový skener PF 1800LAB, můžete si vybrat mezi různými 
automatickými výstupními rozlišeními - od pomalého skenování (datově objemné soubory snímků) 
až po rychlé skenování (malé soubory). 
 

 
 
1 - High Resolution (vysoké rozlišení) : vhodné pro pozdější tisk velikosti W. 
2 - Medium Resolution (střední rozlišení) : vhodné pro pozdější tisk velikosti L. 
3 - Low Resolution : obrázky jsou skenovány s rozlišením 800x600 pixelů. Pro vypálení      
   DVD/CD-ROM s obrázky ne pro tisk. 
4 - Photo Index : Toto rozlišení je vhodné pouze pro výtisk Index fota skenovaných        
  obrázků. 
 
Než začnete skenovat, máte ještě možnost nastavení dalších voleb pro skenování: 
 
Film Type : Pro dosažení co nejlepší kvality máte možnost nastavit film dle výrobce. 
 
High Qaulity : Dostupné jen v případě Medium a High Resolution. Touto volbou můžete      
  zlepšit výsledek skenování, ale za cenu delšího trvání. 

 
Skenování filmu. Po dokončení se otevře prohlížeč s naskenovanými obrázky, kde máte 
možnost jak tisk Indexprintu, tak i tisk jednotlivých obrázků. Také však máte možnost 
návratu do předchozího okna pro naskenování a přidání dalších obrázků. 
 
 
 
 
Skenování diapozitivů. 
 
 
 

 
 
Vysunutí filmu ze skeneru. 
 
 
 

 
 
Ukončení práce s filmovým skenerem. 
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Index Print :  Po zobrazení okna prohlížeče můžete tlačítkem Index Print vstoupit do       
odpovídajícího menu, viz odstavec "4.3.6. - Indexprint". 
 
Chcete-li tisknout Indexprint ze skenovaného filmu, je vhodné označit jej stejně jak je označen  
film → zadejte toto označení do kolonky "A". Tento text pak bude vytištěn na Indexprintu. 

 
Rovněž je dobré zajistit, aby čísla miniatur na Indexprintu korespondovala s čísly políček na filmu. 
Zapište tedy číslo prvního platného políčka filmu do kolonky "B". 
 
Začínají-li značky na filmu písmenem A, můžete zaškrtnout políčko "C". 

 

 
 
 

4.7.2. - Filmový skener Pakon™ (F135 & F235) 
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Skenery Pakon™ jsou plně integrovány do CLICK Pro což znamená, že nemusíte pro jejich 

používání spouštět jakýkoliv jiný externí program. 
 

Okno zobrazené při používání skeneru Pakon™ je podobné oknu prohlížeče. Největší plocha je 
vyhrazena pro zobrazování miniatur skenovaných snímků. Ve spodní části jsou umístěna tlačítka pro 
ovládání skeneru. 
 

Skenery Pakon™ F135 a F235 pracují identicky. V prostředí CLICK Pro je diference pouze 
v rozlišení a barevných modech. 

 
Při přístupu ke skeneru Pakon™ je prvotní akcí jeho inicializace. Pokud se v jejím průběhu vyskytne 

nějaký problém, skener nebude pracovat. 
 

 
 
Pro skenování klikněte do této ikony. Zobrazí se okno možností. 
 
 
 

 
Dle vaší potřeby proveďte nastavení možnosti skenování. 
 

 
 
Frames per strip (počet snímků na filmu) 
Full roll (celý film): nastavte tuto volbu když budete skenovat celý filmový pás. 
4,5 a 6: pro skenování ústřižků filmu s 4, 5 nebo 6 snímky. 
 
Resolution (rozlišení) 
Base4: nastavte tuto volbu, budete-li chtít tisknout skenované snímky na formát L a menší 
Base8: nastavte tuto volbu, budete-li chtít tisknout skenované snímky na formát W a menší 
Base16: nastavte tuto volbu, budete-li chtít tisknout skenované snímky na formát A4 a menší *) 
     *) možné pouze u modelu F235 
 
Colour (barva) 
Negative: Pro skenování negativů. 
Positive: Pro skenování pozitivů (možné pouze u F235). 
B&W: Pro skenování černobílých filmů (možné pouze u F235). 
 
Other (ostatní) 
Scratch removal (odstranění škrábanců): Touto volbou aktivujete při skenování technologii      
           Digital Ice™ pro eliminaci škrábanců na filmu. 
               Prodlouží se tím však doba skenování. 
Lamp Warming (zahřívání lampy):  Pro dosažení nejlepších výsledků skenování zaškrtněte     
          tuto volbu. Vezměte prosím na vědomí, že pokud chcete         
  dosáhnout nejlepších výsledků skenování u F235, může           
trvat zahřívání lampy dosti dlouho. 
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Máte-li možnosti pro skenování nastavené, klikněte na tlačítko OK. 
 

 
 
Jestliže skener provádí nějakou činnost, zobrazují se okna obdobná tomuto, indikující její průběh.  
Když začíná proces skenování, musíte chvíli počkat než se zahřeje lampa a provede kalibrace skeneru. 
 
Dokud k tomu nebudete vyzváni, viz obr. níže, NEVKLÁDEJTE do skeneru film. 
 

 
 

Nyní vložte film do skeneru. Pokud jste založili celý filmový pás (roli), nemusíte čekat až do konce 
skenování. Stisknete-li tlačítko "Cancel", přerušíte tím proces skenování a v prohlížeči skeneru budete 
mít k dispozici jen doposud naskenované obrázky. 

 
Pokud jste zadali volbu skenování ústřižků, vkládejte je do skeneru postupně.  

Po naskenování každého ústřižku dochází k inkrementaci indikátoru stavu procesu. Když chcete 
skenování ústřižků ukončit, stiskněte tlačítko "Cancel" nebo jednoduše chvilku počkejte a skenování se 
ukončí automaticky. 

 
Během skenování se může zobrazit následující okénko s upozorněním : 
 

 
 
Zaškrtnutím políčka "Don't show this 
message again" zamezíte dalšímu 
zobrazování okénka. 
 
Pro skrytí klikněte na tlačítko "Ok". 
 
 
 
 
 

 
Upozornění v tomto okénku říká, že je ve skeneru vložen film emulzí dolů. Důsledkem toho je 

zrcadlově převrácený naskenovaný obrázek s horší kvalitou. 
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Další upozornění ohledně kvality : 
 

Film tail first :  Film je založen koncem napřed. Čísla obrázků mohou být tudíž nesprávně      
    rozpoznána. 
 
Lens/Light bar cleaning required :  Vnitřek skeneru je znečištěn a může to mít vliv na kvalitu     
          skenování. V tomto případě prosím kontaktujte prodejce     
          skeneru. 
 
 
Po skenování se v prohlížeči Pakonu zobrazí miniatury snímků: 
 

 
 
 
 
 

 
Jestliže byl film ponechán ve skeneru, můžete jej těmito tlačítky vysunout 
pohybem vpřed či vzad. Nenechávejte ve skeneru film, protože při dalším 
pokusu o skenování budete upozorněni, že je film ve vodítkách. 
 
 

 
 
 
Klepnutím na toto tlačítko si můžete prohlédnout všechny zprávy, které Pakon během 
skenovací akce zobrazoval. 
 

 
 
 
 
Jste-li definitivně rozhodnuti pro uložení naskenovaných obrázků, vyberte je v prohlížeči 
Pakonu a klepněte na toto tlačítko. 
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Zobrazí se toto dialogové okno, ve kterém můžete vybrat zvolit umístění naskenovaných obrázků. 
 

 
V adresáři "Pakon" můžete vytvořit/smazat  
podadresáře použitím tlačítek : 
 

 
Adresář "Pakon" je součástí pracovního 
adresáře, takže k němu máte přístup i ze 
standardního prohlížeče. 
 
 
 
Můžete zvolit výstupní formát : JPG v max. 
kvalitě, BMP nebo TIF. 

 
Pro uložení snímků klikněte na tlačítko "Ok". Poté se zobrazí okno Prohlížeče, ve kterém máte k 
dispozici všechny jeho funkce (Tisk, Indexprint, Nastavení barev,...),  
viz odstavec "4.3.1. - Prohlížeč". 
 

Přečtěte si prosím návod k použití skeneru Pakon™ pro bližší seznámení se s funkcí, specifikacemi 
a případnými omezeními. 
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4.8. - Externí objednávky 

 
Služba "Externí objednávky" dovoluje příjem požadavků na tisk z jiných terminálů 
(Mitsubishi, např. KIOSK či CLICK) prostřednictvím Mitsubishi Protokolu. 
Tímto způsobem může být CLICK Pro použit jako malá fotolaboratoř. 
 
Tiskové úlohy (objednávky) jsou přijímány v uzavřeném tvaru a nelze je modifikovat. 
V tomto případě je nezbytné, aby rozměr tisku v přijímaných úlohách byl stejný 
s rozměrem, který máte nastaven. Jinak řečeno, nemůžete vytisknout úlohu s obrázky 

     velikosti 13x18, když nemáte  připojenou žádnou tiskárnu s tímto rozměrem. 
 
Služba "Externí objednávky" pracuje na způsob serveru. Jakmile k nám přijde nějaká objednávka, 
rozbliká se ve hlavním menu ikona " Externí objednávky ". Tím jsme upozorněni, že přišel nový 
požadavek na tisk, byl přidán do fronty a čeká na zpracování. 

 
Pro zpracování externích objednávek klikněte na ikonu v hlavním menu. Zobrazí se okno : 
 

 
 
Zde vidíte informace o přijatých externích objednávkách (číslo objednávky, počet kopií, jméno 
terminálu, z něhož byla objednávka odeslána, datum a čas,...) 
 
Chcete-li tisk objednávky spustit, vyberte ji a klikněte na tlačítko "Start". Automaticky začne tisk úlohy 
bez dalšího dotazování. V případě výskytu nějaké chyby bude uživatel upozorněn zprávou, která mu 
dává možnost rozhodnout, zda chce tisknout v každém případě či ne. Pokud i přes výskyt chyby 
pokračujete v procesu tisku, je možné, že všechny snímky nebudou vytištěny. 
Jakmile spustíte tiskovou úlohu (objednávku), změní se její status na "SENT" a v jejím  řádku bude 
doplněno číslo požadavku pro Tiskový server. 
 
Před spuštěním tisku objednávky si můžete její snímky zobrazit v panelu miniatur (vpravo),  některý 
z obrázků označit a zobrazit jej pomocí tlačítka "Náhled". 
 
Po správném vytištění můžete objednávku ze seznamu smazat. Klikněte na tlačítko "Smazat" 
a v následujícím okně potvrďte tento úkon.
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4.9. - Nastavení programu CLICK Pro 
 

Menu "Nastavení"  
 

 
 
Klepnutím na toto tlačítko (přístupné jen z hlavního menu) otevřete menu "Nastavení", 
které sestává z několika karet a umožňuje vám konfigurovat program. 
 
 

 

4.9.1. - Karta Všeobecné 

Tato karta slouží k nastavení obecných vlastností programu, jako např. jazyk, tiskové formáty 
v tlačítkách předvoleb apod. 
 

 
 
 

JAZYK  Výběr jazyka, v jakém bude program CLICK Pro zobrazovat texty. 
 
MÍRY   Míry, v jakých budou zobrazovány rozměry: centimetry nebo palce 
 
FORMAT A Přednastavení formátu tlačítka FORMAT A. 
 
FORMAT B Přednastavení formátu tlačítka FORMAT B. 
 
FORMAT C Přednastavení formátu tlačítka FORMAT C. 
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Aktualizace CLICK PRO Art 
Máte-li k dispozici CD s novou verzí ClickArts, DPS kalendářů atd., můžete pomocí této 
ikony spustit z CD aktualizaci.   
 
 

 
 
PhotoClick CD 
Tato ikona slouží ke spuštění aplikace na PhotoClickCD. Můžete to použít k otestování 
vypáleného PhotoClickCD. Tato ikona je dostupná kdykoliv, když máte otevřené menu 
"Nastavení". 
 

 
 
 
Aktualizovat... 
Používá se pouze pro účely aktualizace. 
 
 

 

4.9.2. - Karta Průkazkové foto 

Na této kartě můžete přizpůsobit nastavení nástroje pro průkazkové foto. Můžete vybrat předlohy, které 
budou v tomto nástroji nabízeny. 
 
FORMÁT TISKU :  Předvolený tiskový formát. 
 
PŘEDLOHA A,B,C,D Z rozevírací nabídky zvolte do této kolonky typ předlohy, kterou      
       pak bude možné vyvolat pouhým kliknutím na odpovídající tlačítko. 
 
Standardní předloha Předloha, kterou zde zadáte, bude standardně nastavena po      
       vstupu do menu Průkazkové foto. Pro názornost je tato předloha    
       vidět v políčku "Náhled předlohy". 
 
DIS900     Budete-li chtít použít kameru systému DIS900 a přenášet z ní data     
       po USB kabelu, zadejte tuto volbu. Čtečka karet je pak pro nástroj     
       "Průkazkové foto" zakázána. 
 
Bluetooth     Pro umožnění použití kamery systému DIS900 s komunikačním     
       rozhraním Bluetooth pro nástroj "Průkazkové foto". 
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4.9.3. - Karta Foto z fota 

Na této kartě můžete nastavit konkrétní typ skeneru, jak pro skenování plochým skenerem, tak i pro 
skenování filmů/diapozitivů. Všechny nainstalované skenery v systému vidíte v rozevíracích nabídkách. 

 
Vpravo od políčka typu skeneru máte možnost zvolit práci v pokročilém módu (viz odstavec 

"4.6.1.2. - Pokročilý mód" na str. 56). Můžete zde rovněž nastavit cestu k příslušnému "exe" souboru 
skeneru. Pro některé typy skenerů je lepší pracovat přímo s tímto "exe" souborem, než přes protokol 
TWAIN rozhraní.  
Vzpomeňte si také, že naskenované obrázky musí být uloženy do pracovního z adresáře nebo 
některého podadresáře (či nového podadresáře), abyste je mohli z CLICK Pro zpět získat. 

 

 
 
Plochý skener .............  Z rozevírací nabídky vyberte typ plochého skeneru, který budete používat.   
 
Pokročilý mód ............. Zaškrtněte toto políčko, chcete-li pro práci se skenerem použít ovládací  
       program od výrobce (TWAIN rozhraní nebo "exe" soubor). 
 
Skener 35mm/DIA .......  Z rozevírací nabídky vyberte typ filmového skeneru, který budete používat. 
 
Ovladače TWAIN ......... Seznam nainstalovaných skenerů v systému. 
 
       DŮLEŽITÉ:  Tento seznam bude automaticky aktualizován v závislosti   
           na instalovaných ovladačích (TWAIN). 
        
 Pro přidání nového skeneru jednoduše nainstalujte jeho ovladač. Měla by to provést kvalifikovaná  
 osoba.  
 Program CLICK Pro jej sám rozpozná a zobrazí v seznamu TWAIN ovladačů. 
 
Kalibrace ...................... V případě práce s filmovým skenerem Prime Film 1800 LAB   můžete touto  
       volbou zajistit jeho kalibraci při započetí skenování nového filmu. 
 
Odstranění škrábanců Touto volbou můžete u skeneru Prime Film 1800 LAB aktivovat sw proceduru  
       k odstranění škrábanců (prachu), a to v "měkkém" nebo "tvrdém" režimu. 
 
  POZNÁMKA :  Používány mohou být pouze skenery typu TWAIN.  
       Vhodné modely prosím konzultujte s LIBEREK spol. s r.o.  
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4.9.4. - Karta Dekorace 

Tato karta vám umožňuje přidávání/odebírání nových pozadí, kalendářů, klipartů a rámečků, které 
můžete později použít v nástroji "Dekorace". 
 

 
 

Pozadí : 

    +   ..... Otevře prohlížeč (viz odstavec "4.9.4.1. - Přidání obrázku") v němž můžete vybrat  

     obrázek a přidat jej do kolekce obrázků pro pozadí. 
     Obrázek bude přidán po kliknutí na tlačítko "Ok". 
 

    -   ..... Smazání vybraného obrázku ze seznamu obrázků pozadí. Jakmile v potvrzovacím  

     okně zadáte "Ano", bude obrázek pozadí smazán.  
     Podržíte-li stisknutou klávesu CTRL, můžete vybrat více souborů. 
 

    x   ..... Vybrání všech obrázků seznamu. To je užitečné, když chcete vymazat celý seznam. 

 
 
Rámečky, Kalendáře : 
 

    +   ..... Toto tlačítko vám umožňuje vybrat nový kalendář/rámeček a přidat jej do kolekce   

     kalendářů/rámečků. V okně pro přidání můžete kliknutím do obrázku vybrat    
     průhlednou barvu, což je vlastně barva plochy, ve které má být vidět obrázek, jenž do 
     rámečku/kalendáře umístíte při vytváření dekorace. Uvědomte si prosím, že je   
     potřeba, aby barva v této ploše byla konstantní. Z tohoto důvodu není vhodné pro  
     rámečky/kalendáře používat soubory typu JPG s velkým stupněm komprese, která  
     způsobí, že místa obrysů nebudou mít konstantní barvu a tudíž se při dekoraci stanou 
     nerovnoměrnými či hrbolatými. 
     Obrázek bude přidán po kliknutí na tlačítko "Ok". 
     

    -   ..... Smazání vybraného obrázku ze seznamu. Jakmile v potvrzovacím okně klepnete na  

     "Ano", obrázek bude smazán. 
     Podržíte-li stisknutou klávesu CTRL, můžete vybrat více souborů. 
 

    x   ..... Vybrání všech obrázků seznamu. To je užitečné, když chcete vymazat celý seznam. 

 
 
POZNÁMKA : Budete-li do seznamu přidávat nevektorový motiv (vektorové motivy mají příponu .wmf, 
.emf, .dwg, .dwf), optimální kvalita následné předlohy nebude zaručena, obzvláště když je velikost 
motivu větší než originál. 
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4.9.4.1. - Přidání obrázku 

Toto okno umožňuje výběr obrázku pro přidání do kolekce obrázků (pozadí, klipartů, kalendářů či 
rámečků), se kterými budete pracovat při dekoracích. V náhledu můžete zobrazit vybraný obrázek. 
 

 
 
 
 

4.9.4.2. - Výběr transparentní barvy  

Vyberete barvu, která bude transparentní pro originální obrázek při sestavování dekorace. 
Barvu, která má být průhledná, vyberete kliknutím na ni v náhledu obrázku. 
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4.9.5. - Karta Indexprint 

Tato karta slouží k nastavení parametrů pro Indexprint. 
 

 
 
Zobrazit názvy snímků .... Když zadáte tuto volbu, bude u obrázků na Indexprintu vytištěno též jméno 
        souboru. 
 
Nad Indexprint ................. Do této kolonky můžete zapsat text, který bude přidán do Indexprintu   
        (např. název prodejny v níž byl vytištěn). 
 
Logo .................................. Zde můžete vybrat obrázek s logem fotostudia, který bude přidán do   
        Indexprintu. V okně "Logo" máte kolekci obrázků pro loga. Když chcete  
        logo změnit, klikněte na příslušný soubor. Ihned jej uvidíte v náhledu.   

        Chcete-li přidat do kolekce další soubor s logem, klikněte na tlačítko  +   

        a vyberte požadovaný soubor. Postup je obdobný jak bylo popsáno   
        v "4.9.4. - Karta Dekorace" na straně 68. 
 
Počet snímků na 1 kopii .. Počet miniatur, které budou vytištěny na jednu stránku Indexprintu. 
 
Tisk ve vysokém rozlišení  
 

4.9.6. - Karta Vypálení CD 

Tato karta slouží k nastavení parametrů pro vypalování CD/DVD. 
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Etiketa CD ......................... Do této kolonky zapište jméno, dle kterého bude vypálené CD/DVD   
        na tomto zařízení identifikováno. 
 
Název obchodu ................ Text (název obchodu) zapsaný do této kolonky se zobrazí v hlavním   
        okně, když si zákazník na vypáleném CD spustí program PhotoClickCD  
        k prohlížení snímků. 
 
PhotoClickCD web ........... Tento odkaz se bude zobrazovat v hlavním okně, když si zákazník   
        na vypáleném CD spustí program PhotoClickCD k prohlížení snímků. 
 
Logo PhotoClickCD  ......... Zadáte-li tuto volbu, bude se zobrazovat logo (nastavené na kartě    
        "Indexprint") v hlavním okně, když si zákazník na vypáleném CD spustí  
        program PhotoClickCD k prohlížení snímků.  
 
Ochrana Buffer Underrun Ochrana podtečení vyrovnávací paměti při vypalování CD. Pokud tuto   
        funkci CD/DVD mechanika podporuje, zadejte tuto volbu. 
 
Vysunout CD  .................... Když zadáte tuto volbu, bude po vypálení CD/DVD medium automaticky  
        vysunuto z mechaniky. 
 
Chráněný formát .............. Když zadáte tuto volbu, bude tisk snímků z tohoto media možný pouze   
        na systémech CLICK Pro. 
 
Ověřit CD/DVD .................. Když zadáte tuto volbu, bude data po zápisu na CD/DVD automaticky   
        zkontrolována. 
 
Rychlost záznamu ............ Nastavení rychlosti zápisu na CD. V případě nových typů mechanik   
        CD/DVD, vybavených technologií pro ochranu podtečení vyrovnávací   
        paměti, nastavte rychlost na "max". 

 

4.9.7. - Karta Zdroje 

V tabulce na této kartě jsou uvedena zařízení (včetně přístupových cest dle umístění v systému), ze 
kterých mohou být čteny obrázky.  

 

 
 
Standardně předdefinovaná nastavení pro systém CLICK není třeba měnit. 
 
V kolonce "Rozšíření zákazn. souboru" můžete nastavit nový typ přípony souboru, aby bylo 

umožněno jeho načtení programem CLICK Pro. To je výhodné v případech, když potřebujete na 
DVD/CD vypálit jiné než obrazové soubory. Většina digitálních fotoaparátů totiž umí vytvářet video 
i audio soubory, ale jejich formáty (přípony) se mohou často lišit. CLICK Pro je sice nezobrazí ani 
nevytiskne, ale pokud je načte, můžete je např. vypálit na DVD/CD medium. V prohlížeči se zobrazí 
pouze jako prázdné ikony. 
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Chcete-li rozšířit možnost načtení o nový typ souboru, zapište jeho příponu do kolonky "Rozšíření 

zákazn. souboru" tak, že počáteční znaky jsou hvězdička a tečka (*.), pak následuje přípona, například  

" *.pcx " . Potom klepněte na tlačítko  +  čímž přidáte tuto příponu do seznamu níže.  

Jestliže potřebujete některou z přípon odstranit, označte ji a klepněte na tlačítko  -  . 

 
BlueTooth Id  .................... Text zapsaný v této kolonce slouží k identifikaci stanice CLICK,     
        a zobrazuje se v dialogovém okně při načítání obrázků z mobilu či jiného  
        zařízení přes Bluetooth rozhraní, viz odstavec "4.4.4. -  
        Načtení a tisk obrázků z mobilu s rozhraním Bluetooth" na str.50. 
 
  DŮLEŽITÉ : 
  Text v této kolonce musí souhlasit s textem v kolonce "Device Name:" na kartě "General"   
  v nástrojích Bluetooth zařízení (přístup přes ikonu vpravo na hlavním panelu).  
 
 
K zařízení CLICK můžete přidat až 10 pomocných čteček paměťových karet, s nimiž bude program 
Click Pro schopen pracovat. 
 

4.9.8. - Karta Kompozice 

Tato karta umožňuje konfigurování a importování formátů kompozic. 
 

 
 
Importovat kompozici ................. Tímto tlačítkem můžete načíst soubory kompozic (*.ini). 
 
Míry ............................................... Volba měrných jednotek (centimetry nebo palce). 
 
Uložit kompozici .......................... Tímto tlačítkem uložíte aktuální nastavení kompozic. 
 
Zobrazit současnou kompozici  
Zobrazit minulou kompozici  Tato tlačítka slouží pro zobrazení současné, minulé  
Zobrazit standardní kompozici a standardní kompozice. 
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4.9.9. - Karta Správa barev 

Jaký význam má správa barev (Colour Management System) ? 
 
Colour Management System zahrnuje vytvoření takových nastavení, aby barvy na obrazovce a na 
vytištěném snímku byly co možná nejpodobnější. K vytvoření těchto nastavení máte možnost použít 
některé tiskové profily v kombinaci s profily monitoru. 
Tyto profily jsou vytvářeny vždy pro konkrétní zařízení, neboť každé zařízení (tiskárna či monitor) má 
specifické barevné podání. 
 
 
Pro pochopení této problematiky je třeba znát následující skutečnosti o barvách.  
Barvy produkované obrazovkou monitoru vytvořeny kombinací světel - červeného, modrého 
a zeleného. Oproti tomu barvy na vytištěném snímku jsou vytvořeny překrytím barev pigmentu z tiskové 
folie - azurové (cyan), purpurové (magenta) a žluté (yellow). Říká se jim sekundární barvy. Vzhledem 
k různé podstatně vzniku barev světla monitoru a barev výtisku, může dojít k situaci, že tiskárna není 
schopna vytvořit některé barvy zobrazované monitorem a naopak monitor nemůže reprezentovat 
některé barvy vytištěné tiskárnou. Tedy obě tato zařízení mají rozdílný rozsah barev (barevný prostor), 
které mohou reprodukovat. 
  
Pro dosažení co možná nejlepší korespondence barev obrazovky a tiskového zařízení se používá profil 
pro společný barevný pracovní prostor. Tento prostor je referenční oběma stranám, tedy monitoru, tak i 
tiskárně. 
 
Barevný prostor zařízení (monitor, tiskárna, skener) je popsán tzv. ICC profilem.  
Colour Management System (CMS) pak použije tento ICC profil k přetransformování daného zařízení 
(např. skeneru) do referenčního barevného prostoru. Při výstupu dat je situace obdobná, CMS použije 
výstupní ICC profil pro přepočet z referenčního barevného prostoru do barevného prostoru daného 
zařízení (tiskárna, monitor) 
 
Colour Management vám tedy dává cestu k vytvoření takového nastavení vašeho monitoru, abyste bez 
dalších barevných nastavení obdrželi na vytištěném snímku reálné barvy.   
 
 

 
 
 
Aktivovat Colour Matching ... Pro povolení správy barev zaškrtněte toto políčko. 
 
Použít na ........................... Zde vyberte, na co má být správa barev aplikována.   
 
Ignorovat ICC profily ....... Zde můžete určit, zda mají být použity vestavěné ICC profily     
        zařízení či nikoliv.  
 
Profil ICC monitoru .......... Zde zadejte umístění profilu vašeho monitoru.  
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4.9.10. - Karta Nastavení 

Na této kartě můžete konfigurovat následující položky : 
 

 
 
Sepie ...................... Pro nastavení RGB hodnot, které se použijí při převodu na sepii. 
      Kliknutím na "Standardní" budou do kolonek dosazeny standardní hodnoty. 
 
Mód nastavení ....... Zde můžete nastavit režim provádění úprav v menu "Úpravy barev". 
      Klasický ...... Upravuje se vždy jeden vybraný snímek. Pokud bylo v prohlížeči   
          vybráno více snímků, bude se upravovat poslední vybraný. 
      Plynulý ........ Jestliže jste v prohlížeči vybrali více snímků, můžete postupně    
          upravovat všechny vybrané snímky, aniž byste se vždy vraceli zpět  
          do okna prohlížeče. 
 

4.9.11. - Karta Služby 

Pro povolení či zakázání dané služby použijte příslušné zaškrtávací políčko. 
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4.10. - Modul pro správu tisku - PrintServer 

4.10.1. - Úvod 

Print Server je programový modul, vykonávající tiskové požadavky programu CLICK Pro.  Zajišťuje 
řízení a posílání dat na SCSI či USB sběrnici, na níž je připojena tiskárna  a odlehčuje tím programu 
CLICK Pro. Abyste mohli z programu CLICK Pro tisknout, musí být spuštěný modul Print Server.  
Ikonu Print Serveru vidíte buď na liště aplikací programu CLICK Pro, nebo, když je Print Server 
spuštěný, na panelu nástrojů na hlavním panelu Windows. Prostřednictvím těchto ikon můžete do Print 
Serveru vstoupit. 

 
 
 
 
 
Ikona na aplikační liště poskytuje některé další informace o stavu tisku. Číslo v hranatých závorkách 

udává počet obrázků čekajících na tisk. Navíc je písmenem zobrazen formát papíru nainstalované 
tiskárny, ve které dochází náplň, a číslem je udán počet výtisků do vypotřebování náplně (pokud je to 
méně než 20, bude text zobrazen žlutě). 

 
Indikátor v pravém horním rohu ikony vyjadřuje svým zbarvením stav Print Serveru : 
 
Print Server nepracuje. 
 

Print Server je spuštěný. 
 

V činnosti Print Serveru se vyskytl nějaký problém. 
 

4.10.2. - Kontrola stavu tiskáren 

Kliknete-li na liště aplikací programu CLICK Pro na ikonu Print Serveru, otevře se okno pro řízení 
činnosti Print Serveru a sledování stavu tisku.  

 
Vysvětlení pojmů 
Když v prohlížeči vyberete nějaké snímky pro tisk a kliknete na ikonu tisku, objeví se okno "Tisk", kde 
m.j. zadáváte tiskový formát, a v kolika provedeních má být každý snímek vytištěn (neboli počet kopií). 
Jakmile zadání potvrdíte kliknutím na tlačítko "Tisk", program CLICK Pro z tohoto výběru snímků vytvoří 
objednávku, automaticky jí přiřadí další číslo a odešle ke zpracování do Print Serveru a dál se o ni již 
nestará. 
Print Server na základě zadaného tiskového formátu zajistí tisk snímků na odpovídající tiskárně. Do 
tiskárny pak obrázky posílá jeden za druhým jako tiskové úlohy. Když má být obrázek vytištěn vícekrát, 
má tisková úloha zadaný příslušný počet kopií.  
Objednávka má tedy takový počet úloh, kolik je v ní různých obrázků. Úlohy jsou přitom automaticky 
číslovány počínaje číslem 1. 
 
Poznámka: Zvýrazněné pojmy korespondují se záhlavím seznamu v následujícím obrázku. 
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Tato tlačítka slouží k povolení či pozastavení tisku (každým kliknutím na tlačítko se 
přepne jeho funkce). 
 

 
Toto tlačítko slouží pro snadné zobrazení okna se seznamem aktivních tiskáren, jejich stavů 
a portů, přes které jsou připojeny atd.  
 

 
Toto okno můžete otevřít i přes menu: <Menu> → <Nastavení> → <Tiskárny> 
 
Ve sloupci "Stav" vidíte, zda je tiskárna v pořádku nebo zda má nějaký problém. 
 
POZOR !   Pokud je seznam prázdný, není k systému připojena žádná tiskárna. 
 
 

 
Na základě informací v tomto okně jednejte následovně : 
A. Když není detekována žádná tiskárna (když je seznam prázdný) 

•  Klikněte na tlačítko "Skenovat tiskárny". Začnou se vyhledávat připojené tiskárny.  
   Může to trvat ca 10..15s. 
• Pokud není ani po tomto úkonu nalezena nějaká tiskárna, prověřte, zda je pracovní režim 
 tiskárny nastaven na SCSI nebo USB. 
 V případě SCSI, vypněte tiskárnu i jednotku CLICK5000 a zkontrolujte, zda je správně připojen 
 SCSI kabel a napájení tiskárny. Zapněte nejprve tiskárnu a přesvědčte se, že na čelním panelu 
 svítí kontrolka ON LINE. Pak zapněte jednotku CLICK5000. 
 

B. Ink.../Paper.../Cassette.../Jam.../atd. 
 Problém s náplní v tiskárně (folie, papír, kazeta, zaseknutí, atd.). Zkontrolujte v tiskárně náplň  
 a její založení. 
 

C. Overheating (Přehřátí) 
 Interní ochrana proti přehřátí hlavy pozastavila činnost tiskárny. Počkejte ca 30s. Tiskárna se 
 ochladí a sama obnoví svoji funkci. 
 

D. Open door (Otevřená dvířka) 
 Jsou otevřená dvířka tiskárny. 
 

E. Image not found (nenalezen obrázek) 
 
F. Wrong Print Size (chybná velikost tisku) 
  Rozdílný formát folie a tisknutého snímku. Podívejte se, jaký typ folie je v tiskárně a nastavte  
  odpovídající formát pro tisk. 
 

4.10.3. - Kontrola tiskáren a náplní 

Chcete-li vědět podrobnosti o připojených tiskárnách a stavy jejich náplní, zadejte : 
<Menu> → <Nastavení> → <Tiskárny> 
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Význam sloupců zobrazeného seznamu je následující: 
Název    model tiskárny 
Připojení   sběrnice, přes kterou je tiskárna připojena (SCSI nebo USB) 
Formát   aktuální tiskový formát této tiskárny 
Kopií    zbývající počet snímků náplně 
Stav    aktuální provozní stav  
Výrobní číslo  výrobní číslo tiskárny 
 
Systém tyto informace automaticky detekuje a není možné je měnit. 
Některé tiskárny nejsou schopny poskytovat informaci o stavu náplně. V tomto případě se zobrazuje 
v kolonce "Kopií" číslo "9999". 

 

4.10.4. - Zrušení a obnovení úlohy 

Print Server umožňuje zrušení či obnovení jedné nebo více úloh. 
 
Obecně je doporučeno pozastavit tlačítkem      práci tiskového serveru než začnete provádět nějaké 
úkony s tiskovými úlohami. 
 
Chcete-li nějakou úlohu zrušit, označte ji myší a klepněte na tlačítko "Smazat úlohu".  
Tlačítkem "Smazat vše" můžete zrušit všechny úlohy, tlačítkem "Smazat objednávku" pak úlohy pouze 
jedné konkrétní objednávky. 
 
Pokud se stal nějaký problém s odesíláním úloh do tiskárny a úlohy zůstaly zablokovány, můžete 
tlačítky "Restartovat úlohu", "Restartovat objednávku" či "Restartovat vše" znovu provést jejich 
odeslání. 
 
Tlačítko "Znovu odeslat objednávku" 
Pokud dojde k blokování tisku úloh (například při nerovnoměrném vytížení tiskáren), tiskárna, pro 
kterou byly tyto úlohy primárně určeny, provede jejich uvolnění, takže Print Server může znovu 
rozhodnout o jejich přiřazení jiné tiskárně. To je výhodné například v situaci, když v tiskárně došel papír 
a nervózní uživatel potřebuje pokračovat v tisku. 
 

4.10.5. - Nastavení parametrů tiskárny 

V seznamu detekovaných tiskáren (<Menu> → <Nastavení> → <Tiskárny>) můžete po vybrání 
konkrétní tiskárny vytvářet či modifikovat nastavení pro tisk. K tomuto účelu jsou zde tlačítka "Nastavení 
barev...", Nastavení tisku..." a "ICC nastavení..." . 
 

4.10.5.1. - Barevné korekce 

Pro nastavení barevných korekcí si můžete vybrat ze dvou způsobů: 
• Gama křivkou - nastavení se ukládá do souboru *.dcf (DefCurveFile)  
• Hodnotami RGB - nastavení se ukládá do souboru *.clf (ColorLevelFile) 
 
Barevné korekce můžete vytvořit separátně jak pro tisk černobílých tak pro tisk barevných snímků a 
navíc ještě pro konkrétní fyzické tiskárny (dle výr. čísla) a konkrétní formáty, na které tyto tiskárny právě 
tisknou.  
 
Když vytvoříte nějaké nastavení a chcete jej uložit, je automaticky nabízeno jméno souboru ve tvaru 
např. 
    CP9550S_A10714_L_Colour 
kde 
CP9550S   - typ tiskárny 
A10714  - výrobní číslo této tiskárny 
L    - formát papíru (náplně) 
Colour   - korekce pro barevný snímek (BW pak pro černobílý) 
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Hodnotami RGB 
Po zadání této volby a kliknutí na tlačítko "Nastavení barev..." se zobrazí okno viz následující obrázek. 
Vidíte na něm standardní (defaultní) nastavení hodnot. 
 

 
 
 
 
 
Gama křivka 
Po zadání této volby a kliknutí na tlačítko "Nastavení barev..." se zobrazí okno viz následující obrázek. 
Vidíte na něm standardní nastavení pro tiskárnu CP9550S 
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4.10.5.2. - Nastavení tisku 

Po kliknutí na tlačítko "Nastavení tisku..." se zobrazí okno viz následující obrázek (zde pro tiskárnu 
CP9550S).  
  

 
 
Ostrost ...  Funkce pro doostření obrysů. Možnosti nastavení jsou: 
   Vypnutá - Soft - Normální - Hard - Uživatelská. 
   Je-li vybrána "Uživatelská", můžete ve stejnojmenném okénku nastavit její       
   parametry - Auto (automatická) nebo Manuální (možno nastavit prahové hodnoty a počty  
   pixelů masky pro ostření. 
 
Ostrost (jen pro CP9550) ...  Redukci šumu - možno nastavit OFF - 0 - 1 - 2 - ... - 5 
        Ostrost - možno nastavit OFF - 0 - 1 - ... - 8 - 9 
 
Kvalita tisku ...... SuperFine mód (jen pro CP95 modely) - ..... 
 
Mód tisku ........... Normální - pro běžný tisk, ID(pomalejší) - pro kvalitnější, ale pomalejší tisk,    
                    například pro studiové foto. 
 
Barevné podání ..Vysoký kontrast - ....., Foto - ..... 
 
Počet kopií před koncem ... ..... 
 
Tabulka barev ...  tabulky barev jsou zahrnovány i ve správě barev (CMS). Nastavení "Flat" musíte   
     použít, když vytváříte nové profily vašeho systému, nebo když tisknete při zapnuté  
     funkci správy barev, tzn. když je v okně "Seznam  detekovaných tiskáren" zaškrtnuto  
     "Použít ColourMatching" (CMS). 
     Nicméně, když povolíte CMS, jsou automaticky načteny "Flat" tabulky pro barevný  
     i černobílý tisk. 
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4.10.5.3. - Povolení správy barev 

U modulu DPS PrintServer verze 4.00 a vyšší lze používat funkci CMS profilů, která umožňuje 
dosažení reálných barev a kterou můžete zároveň použít v programu CLICK Pro. Více podrobností 
najdete v odstavci "4.9.9. - Karta Správa barev".  
Tiskové profily, stejně jako profily pro monitor, musejí být vytvořeny pro vaše zařízení, a navíc 
separátně pro každý tiskový formát.  
Pro více informací o této problematice kontaktujte prosím LIBEREK spol. s r.o. 
 
Chcete-li použít správu barev pro tiskárny, zaškrtněte nejprve volbu "Použít ColourMatching". 
 

 
 
 
Při aplikaci správy barev musíte specifikovat konkrétní profil pro konkrétní fyzickou tiskárnu 

a konkrétní její tiskový formát. K provedení tohoto klikněte na tiskárnu v seznamu a pak na tlačítko "ICC 
nastavení". Otevře se následující okno: 

 
 
Zde můžete nastavit tiskový profil pro každý druh media 
(formát) dané konkrétní tiskárny. Do seznamu vlevo 
můžete nahrát profily z harddisku (tlačítko "Načíst ICCs") 
nebo je mazat (tlačítko "Smazat ICCs").  
 
Když máte v seznamu načten profil, můžete jej přiřadit 
některému z typ media (formátu) dané tiskárny. 
 
Provedete to tak, že v seznamu vyberete požadovaný 
profil, pak z rozevírací nabídky vpravo vyberete typ media 

a tlačítkem se šipkou   ->  mu profil přiřadíte.  

 
Všimněte si, že když chcete přiřadit profil pro tisk 
barevných snímků, musíte mít zaškrtnuté políčko "Barvy" 

a pro přiřazení použít odpovídající tlačítko  ->  , obdobně 

je tomu když chcete přiřadit nějaký profil pro tisk černobílých snímků. To znamená, že můžete aplikovat 
profil pro tisk barevných snímků a nechat standardní nastavení černobílé křivky pro tisk černobílých 
snímků. 
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4.11. - Statistiky 

Toto menu vám umožňuje získání přehledu o všech provedených zakázkách na zařízení 
CLICK5000. Máte tak v rukou účinný nástroj, který uplatníte zejména k monitorování průměrné spotřeby 
papíru (a CD/DVD medií) a tím pádem i k efektivní správě skladových zásob. Na kartě "Statistika" 
můžete parametricky zadávat požadavky na zobrazení přehledu provedených prací, například dle data, 
typu služby, velikosti papíru, apod., viz další text. 

 
Informace o přehledu provedených prací je pro vás velmi cenná též z marketingového hlediska. 

Díky ní máte představu o zájmu o jednotlivé produkty v nějakém období, může být základem 
k rozhodnutí o marketingové podpoře některého z produktů, k akčním sezónním nabídkám atd.  

 
Statistiky jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů, díky němuž se CLICK Pro stává široce 

použitelným a uceleným systémem. 
 

4.11.1. - Všeobecné 

Obecné info 
V rámečku "Obecné info" (v horní části karty "Obecné")  je zobrazen přehled o provedených pracech 
na tomto zařízení, rozdělený dle produktů a formátů spotřebního materiálu (papíru). 
 
Uvedené informace jsou prezentovány ve sloupcích Celkově (od počátku instalace zařízení), Perioda 
(od zadaného data) a Měsíc (za poslední měsíc). 
 

 
 

 
A) PRODUKTY 
CELKOVĚ KOPIÍ ........... Počet vytisknutých obrázků. 
CELKOVĚ - CD/DVD .... Počet zapsaných CD či DVD.              

        Zahrnuje též PhotoClickCD a jednotlivé kopie. 
CELKOVĚ INDEXŮ ....... Počet vytisknutých indexů. 

 
B) PAPÍRY 
PAPÍR L (10x15), PAPÍR W (15x23), PAPÍR X (13x18)... Počet spotřebovaných papírů     

                 odpovídajících formátů. 
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C) Nejpoužívanější formát (tento měsíc) ....  Formát nejpoužívanějšího papíru v tomto     
              měsíci. Zde jsou uvedeny 3 nejčastěji       
              používané druhy papíru včetně frekvence     
              jejich použití. 

 
D) Nejpoužívanější media (tento měsíc) ..... Nejčastěji používané medium tento měsíc.  
             Zde jsou 3 nejčastěji používaná media  tento   

              měsíc včetně frekvence jejich použití. 
 
E) Tisk sumarizace ....................................... Slouží k vytisknutí výše zobrazeného přehledu.  

              Pro tento tisk se použije formát papíru nastavený   
              v kolonce "Formát A" (menu "Nastavení", karta   
              "Všeobecné"). 

 
Perioda 
Pro možnost monitorování práce za různé časové období - periodu (týden, měsíc, kvartál,...) je na kartě 
"Obecné" rámeček s označením "Perioda".  
Perioda je vždy určena počátkem a koncem. Konec vždy odpovídá aktuálnímu datu, počátek si můžete 
zvolit. 
Chcete-li zadat nový počátek periody, klikněte nejprve na tlačítko "Zadat nové datum periody" a po 
zadání pak na tlačítko "Inicializovat periodu" k provedení aktualizace. 
 
Import / Export statistiky 
Kliknutím na příslušné tlačítko můžete statistiky importovat či exportovat. To je např. výhodné, když 
potřebujete systém reinstalovat a zachovat statistické informace.  
Nejprve provedete export, čímž vytvoříte soubor s posledním stavem statistiky, ten uložíte a teprve pak 
provedete reinstalaci systému. Funkcí "Import statistiky" můžete nyní v nově nainstalovaném systému 
obnovit stav statistiky tak, jak byl před reinstalací. 
Export statistiky vám může posloužit též k vytváření databáze statistik. 
 
Poznámka: Import/export statistik se provádí z/do souboru *.dbf . Standardně nabízená cesta k tomuto 
souboru je směřována na jednotku "R" , což  je oddíl HDD, používaný jako zdroj dat pro obnovu 
systému, který se při samotné obnově nepřepisuje. 
 

4.11.2. - Parametrické statistiky 

Karta "Statistika" slouží k parametrickému zjišťování statistických informací o pracech provedených na 
tomto zařízení. Jako parametr můžete zadat typ produktu, formát papíru, zdrojové zařízení, časové 
období. 

 

 
 

Parametry dotazu  
Produkt .......  Produkt vytvořený zařízením CLICK Pro. Můžete zadat: ALL (všechno),      
    PRINT (výtisk), DVD/CD (vypálení media). 
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Velikost ....... Formát papíru. Můžete zadat některý z dostupných typů:  
    ALL (všechny), L, W, X. 
 
Zdroj ............ Zařízení z něhož byly načteny obrázky:  
    ALL (všechna), STAD (...), Work directory (pracovní adresář). 
 
Časové období  Období, ve kterém byly práce provedeny: Vše (bez omezení), Dnes (dnešní den),  
     Perioda (perioda, viz karta "Obecné"), Interval (časový úsek  
     dle specifikace v kolonkách Od, Do). 
 
 
Činnost při provádění statistických dotazů 
Nejprve zadejte parametry dotazu do kolonek, viz předchozí text.  
Poté klikněte na tlačítko "PROVEĎ !" 
 
V tabulce v okně dole uvidíte výsledek. Kliknutím na tlačítko "Tisk" jej můžete vytisknout. Tisk bude 
proveden na formát papíru nastavený v kolonce "Formát A" (menu "Nastavení", karta "Všeobecné"). 
 
Poznámka: 
Každý obrázek poslaný do PrintServeru bude započítán do statistických dat. I když tiskovou úlohu 
zrušíte nebo vznikne-li nějaký problém s tiskárnou, dojde k započítání do statistiky. 
 

4.11.3. - Vynulování statistiky 

 
Tímto tlačítkem máte možnost vynulovat všechna statistická data.  
V dalším kontextovém okně musíte ještě tento úkon potvrdit.  
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5. PHOTOCLICKCD 

Když na CD vypálíte obrázky včetně prohlížecího programu (viz kapitola "4.3.5.1. - Zápis včetně 
PhotoClickCD"), zákazník si je může prohlédnout na jakémkoliv PC s operačním systémem 
Windows95/98/Me™ nebo Windows NT/2000/XP™, aniž by k tomu potřeboval nějaký fotografický 
program. 
 

Po vložení PhotoClickCD do PC se z CD automaticky spustí program k prohlížení obrázků (je-li PC 
nastaveno na automatické spuštění po vložení). Když k tomu nedojde, otevřete průzkumník, vyberte 
DVD/CD mechaniku a klikněte na soubor PhotoClickCD.exe. 

 
K prohlížení je doporučeno nastavit rozlišení obrazovky alespoň 800x600. Při nižších rozlišeních 

nebude program správně fungovat. V případě vyššího rozlišení bude mít okno prohlížeče černý rám. 
 
Po spuštění programu se zobrazí hlavní okno : 

 
 
Okno je rozděleno na několik oblastí s různými funkcemi: 
 
• V horní části je uveden název vašeho obchodu (dle zadání na kartě "Vypálení CD" v menu 
"Nastavení" programu CLICK Pro), název sekce (tak jak jste jej zadávali při vypalování CD) a datum 
vypálení. Vpravo může být zobrazeno logo vašeho obchodu (pokud je nastaveno logo na kartě 
"Indexprint" v menu Nastavení programu CLICK Pro. 
Úplně nahoře je lišta s nabídkou Menu. 
 
• Uprostřed hlavního okna je panel miniatur sloužící k zobrazení miniatur snímků vypálených na tomto 
CD. Jednotlivé snímky můžete levým klikem myši vybírat či rušit výběr. Vybraný snímek je červeně 
orámován. Pro vybrání / zrušení výběru všech klikněte někam mezi snímky do okna miniatur.  
Po kliknutí pravým tlačítkem se rozevře nabídka, v níž máte možnost invertovat výběr, otáčet snímky, 
zakázat/povolit jejich zobrazování a nastavit interval mezi snímky při prezentaci. 
Dvojím kliknutím do miniatury zobrazíte obrázek přes celou obrazovku. 
 
Čísla u miniatur snímků nebo při celoobrazovkových zobrazeních jsou poslední platné číslice názvu 
souboru.  
Například, má-li obrázek na vypáleném CD název "DPSCamera_0010.JPG", pak číslo zobrazené u 
miniatury bude "10".  
V adresářích "HighRes", "LowRes" i "Thumbs" jsou obrázky pojmenovány stejně. 
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5.1. - Tlačítka na obrazovce 

 
 
Rotace doprava : Otočení vybraného obrázku o 90° doprava. Nová orientace zůstane 
zachována i při celoobrazovkovém zobrazení nebo při sekvenčním zobrazování. Rotaci 
můžete aplikovat i na více vybraných obrázků,   

 
Rotace doleva : Otočení vybraného obrázku o 90° doleva. Nová orientace zůstane 
zachována i při celoobrazovkovém zobrazení nebo při sekvenčním zobrazování. Rotaci 
můžete aplikovat i na více vybraných obrázků, 
 

 
Zvětšení : Pro celoobrazovkové zobrazení vybraného obrázku. Pokud je vybráno více 
obrázků, můžete přepínat zobrazení dalších/předchozích klikáním na tlačítka se šipkami.  
 
 

 
Při celoobrazovkovém zobrazení nebo automatickém sekvenčním zobrazování (prezentaci) můžete 
některá tlačítka, případně myš, využívat k následujícím úkonům : 
 

-   mezerník ,    PageDown  ,    nebo pravé tlačítko myši ..... posun na následující obrázek, 

 

-    PageUp  ,    ,  Delete  nebo levé tlačítko myši ..... posun na předchozí obrázek, 

 

-     ..... otočení obrázku o 90° proti směru hodinových ručiček, 

 

-     ..... otočení obrázku o 90° ve směru hodinových ručiček, 

 

-    Pause   ..... pozastavení automatického sekvenčního zobrazování, 

 

-    Esc   ..... ukončení celoobrazovkového zobrazení a návrat do hlavního okna 

 
Když prohlížíte vypálené CD v jednotce CLICK5000, viz odstavec "4.9.1. - Karta Všeobecné", můžete 
pro posun na další obrázek v celoobrazovkovém zobrazení jednoduše klepnout prstem doprostřed 
obrazovky. Pro návrat z celoobraz. zobrazení do hlavního okna programu PhotoClickCD klepněte 
prstem do horního středu obrazovky. 
 

 
 
 

 
Prezentace : Tímto tlačítkem spustíte prezentaci, t.j. sekvenční zobrazování snímků na 
celou obrazovku. Perioda zobrazení jednotlivých snímků je standardně 5s. Můžete ji změnit 
z lišty Menu :  
"Zobrazit" → "Auto promítání" → "Nastavit periodu" ... zde zadejte dobu [s],  

Do okna pro nastavení periody se rovněž dostanete kliknutím pravým tlačítkem myši někam mezi 
miniatury v hlavním okně. V nabídce pak vyberete položku "Nastavit periodu". 
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Ukončení programu :  Tímto tlačítkem ukončíte program PhotoClickCD. Stejně tak můžete 
použít klávesovou zkratku Ctrl + Z. 
 

 

5.2. - Funkce lišty Menu 

● Soubor 
 

 
 
Ukončit ... ukončení tohoto programu. 
 
 

 
● Zobrazit 
 

Funkce v této nabídce ovlivňují zobrazování snímků : 
Zoom :  Zvětšení obrázku - celoobraz. režim, viz výše. 
Auto promítání : Prezentace obrázků. Můžete      
  nastavit periodu přepínání obrázků      
 položkou "Perioda mezi snímky". 

      
     "Spustit..." spuštění prezentace. 
 

Velikost okna : Standardně nastavena pro rozlišení "800x600". Můžete nastavit i "Na celou 
obrazovku". Velikost zobrazovaných snímků pak bude přizpůsobena obrazovce.   
 
Skrýt snímek při promítání (Skrýt) : Snímky, které jste označili (vybrali) v hlavním okně na panelu 
miniatur, můžete touto volbou skrýt. Tyto se pak nebudou zobrazovat ve spuštěné prezentaci. Pro 
obnovení zobrazování skrytých snímků použijte příkaz Obnovit zobrazení. 
Skryté snímky budou na panelu miniatur zvýrazněny šrafováním. 

 

 
 
 
Invertovat výběr :   Provede inverzi výběru snímků.  
      Z vybraných se stanou nevybrané a naopak. 
 

 
 
 
Otočit vpravo, Otočit vlevo :  Otočení vybraných snímků o 90° ve směru (vpravo) či proti     
         směru (vlevo) hodinových ručiček. 
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● Funkce kláves 
Tímto příkazem zobrazíte tabulku funkcí některých kláves. 

 

 
 
 

● Jazyk 
V této nabídce máte možnost vybrat jazyk menu programu PhotoClickCD. 
 
● O aplikaci 
Otevře okno s podrobnostmi programu PhotoClickCD (verze, sestavení atd.) . 
 

 
 
 
 

5.3. - Pravé tlačítko myši 

Nabídku některých výše popsaných funkcí vyvoláte též kliknutím pravým tlačítkem myši někam mezi 
snímky do panelu miniatur. 
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6. POZNÁMKY K INSTALACI 

CLICK Pro můžete do systému nainstalovat dvěma způsoby : 
 

CD Installation : 
Toto CD obsahuje jednak program CLICK Pro, a jednak kolekci souborů pozadí, klipartů, rámečků, 
kalendářů a přechodových masek. Obsahuje též ochrany potřebné pro běh aplikace. 
 
Pokud došlo k selhání programu CLICK Pro, nebo pokud jste si omylem smazali některé předlohové 
soubory, doporučujeme vám CLICK Pro odinstalovat a provést reinstalaci z tohoto CD. 
 
Reinstalace neovlivní soubory nacházející se v pracovním adresáři (Work directory). 
 

CD Recovery (pro obnovení systému): 
Toto CD použijte v případě nestability systému, kdy nepomáhá řešení metodou reinstalace programu 
CLICK Pro. 
 
Vložte  toto CD do jednotky DVD/CD a rebootujte systém. 
 

 

UPOZORNĚNÍ: PŘI POUŽITÍ CD PRO OBNOVENÍ SYSTÉMU 

DOJDE K PŘEMAZÁNÍ VŠECH DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH 
V TOMTO ZAŘÍZENÍ. BUDE REINSTALOVÁN OPERAČNÍ SYSTÉM  
A PROGRAM. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: VÝROBCE NEZODPOVÍDÁ ZA ŠPATNOU FUNKCI 

TOHOTO ZAŘÍZENÍ VLIVEM INSTALACE NESOUVISEJÍCÍCH 
PROGRAMŮ, A/NEBO VLIVEM NARUŠENÍ FUNKCE OPERAČNÍHO 
SYSTÉMU NEBO PROGRAMU CLICKPRO TĚMITO PROGRAMY. 
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7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

 

7.1. - Čtení obrázků z digitálního paměťového media 

 
Díky použité čtečce paměťových karet může systém CLICK načítat data z 12 různých digitálních 

paměťových medií:  
 
• Smart Media   • Compact Flash   • Microdrive   • Memory Stick 
• MS Pro / Duo  • MS Duo      • SD     • Multimedia card  
• mini SD    • xD      • RS      • USB disk 
 
 
Čtečka je do systému CLICK připojena přes rozhraní USB. 
Občas se může stát, že při zasunutí karty dojde ke kolizi dat, kterou čtečka rozpozná a operační systém 
na to někdy reaguje zákazem používání tohoto zařízení, aby se předešlo případnému zhroucení 
systému. 
 
 

Závada Příčina Odstranění závady 

Program CLICK Pro není 
schopen číst obrázky 
z digitálního media 

Paměťová karta je poškozená nebo 
neobsahuje žádné obrázky. 

- Zkontrolujte, zda je karta v dobrém stavu 
  (konektor karty) 
 
- Zkontrolujte, zda je možné obrázky na 
  kartě přečíst ve fotoaparátu, v němž byly 
  pořízeny. Pokud ne, přeformátujte ji ve 
  fotoaparátu. 
 
- Připomeňte uživateli, že kartu 
  z fotoaparátu má vyndávat vždy ve 
  vypnutém stavu. 
 
- Zkontrolujte v operačním systému 
  jednotky CLICK (zobrazte plochu 
  a klikněte myší na "My Computer") 
  přítomnost logických jednotek čtečky  
  (viz   Pozn.1). 

Paměťová karta je špatně zasunuta. Vyndejte kartu a správně ji zasuňte. 

Paměťovou kartu nebylo možné 
rozpoznat. 

Zobrazte plochu, klikněte myší na "My 
Computer" a zkontrolujte přítomnost 
logických jednotek čtečky (viz Pozn.1). 

Operační systém zakázal používání 
USB čtečky a tudíž se jednotky 
paměťových karet nezobrazují. 

Odpojte a znovu připojte čtečku 
paměťových karet (viz Pozn.1). 
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Pozn. 1 : Reinstalace čtečky paměťových karet. 
 
 
1. Na klávesnici stiskněte     , pak pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu I/O zařízení. 

 
 
 
 
 
2. Odinstalujte čtečku dle kroků, jak naznačují písmena A, B, C 
 
 

 
 
 
3. Pak na zadní straně jednotky odpojte kabel čtečky . 
 
4. Rebootujte jednotku CLICK5000. 
 
5. Po nabootování systému připojte kabel čtečky do konektoru USB1. 
 
6. Systém detekuje čtečku a automaticky ji nainstaluje. 
 

7.2. - Problémy při získávání obrázků ze skeneru 

Někdy se může stát (když je systém příliš zatížený, nebo když obsluha udělá nějakou chybnou 
operaci), že filmový či plochý skener řádně zastaví svoji činnost a přeruší  komunikaci s jednotkou nebo 
začne pracovat velmi pomalu. V takovém případě vypněte jeho napájení a rebootujte systém. Opětovné 
spuštění skeneru může být dosti pomalé. V průběhu spouštění se inicializuje jeho vnitřní mechanismus, 
což poznáte dle akustických projevů. Tento přechodový stav bývá navíc indikován blikající LED na 
čelním panelu. Proto, než začnete se skenerem pracovat (provádět náhled či samotné skenování), 
přesvědčte se, že je připravený k provozu - neozývají se z něj žádné zvuky a nebliká žádná indikační 
LED. 
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7.3. - Problémy s tiskem 

Máte-li problémy s tiskem, podívejte se na stav ikony PrintServeru (lišta aplikací) nebo přímo 
PrintServer otevřete. Přístup k tomuto programovému modulu máte buď ikonou na panelu nástrojů 
hlavního panelu plochy, nebo ikonou "PrintServer" na liště aplikací programu CLICK Pro (viz odstavec 
"4.10. - Modul pro správu tisku" na straně 75. 

 

 
 

7.4. - Problémy se zapisováním na DVD/CD media 

Hlášení programu a jejich ošetření : 
 
1) "DVD/CD completed" ..... Žádný problém nenastal, vypálení proběhlo úspěšně. 
 
2) "Invalid DVD/CD" ... Na vložené DVD/CD nelze zapisovat 
 

Příčina Řešení 

Medium DVD/CD není prázdné nebo je vadné. Vložte do mechaniky prázdné medium. 

Nebylo vloženo DVD/CD medium. Vložte do mechaniky prázdné medium. 

Nekompatibilní typ DVD/CD media. Zkontrolujte zda je medium s mechanikou 
kompatibilní případně snižte rychlost zápisu. 

DVD/CD medium bylo vloženo obráceně. Vysuňte dvířka mechaniky a správně vložte 
prázdné DVD/CD. 

 
3) "Nelze zapisovat touto rychlostí" ...  Mechanika není schopna zapisovat na medium      
       nastavenou rychlostí. Snižte zapisovací rychlost. 
 
4) "Chyba při sestavování struktury" ... Při sestavování struktury CD/DVD došlo k chybě.      
       Kontaktujte LIBEREK. 
 
5) "Chyba při zápisu na CD-XXX .... Blíže nespecifikovaná chyba. XXX = kód chyby. 
           Jestliže problém přetrvávám kontaktujte LIBEREK. 
 

7.5. - Ostatní 

V případě jakýchkoliv dalších problémů týkajících se spolupráce hlavní jednotky s periferními 
zařízeními (tiskárny , skenery apod.) vám doporučujeme vypnout celý systém, rebootovat periferní 
zařízení a pak rebootovat jednotku CLICK. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte LIBEREK. 

 



 

 

 


