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1. Instalacja oprogramowania 
 
Gdzie można pobrać program?  

 

Program można pobrać bezpłatnie z naszej strony 
www.dwo.com.pl/fotoalbumy-i-fotokalendarze/   

i zainstalować go na swoim komputerze. Można 
zaprojektować foto-album i kalendarz na swoim 
domowym komputerze, a później zamówić ich 
wykonanie w naszej drukarni wysyłając projekt do 
realizacji poprzez program. 

 
 

Minimalne wymagania systemowe: 
 

. 

• Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP, Vista 
 

• Pentium procesor 1.000 Mhz 
 

• 1 GB RAM 
 

• 50 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym 
 
 
 
 
 

Program pobierz ze strony Internetowej. 
 

Wejdź na naszą stronę www.dwo.com.pl/fotoalbumy-

i-fotokalendarze/, w zakładce znajdziesz   ikonę do 
pobrania  bezpłatnego  oprogramowania.  
 
 
Po pobraniu należy   kliknąć   dwukrotnie   na   ikonkę   
programu Instalacyjnego   „ fotoalbum  dwo_home ”.   
Następnie postępować    zgodnie   z  komunikatami    
programu instalującego. 

 

   

 

 

Start programu. 

Kliknij dwukrotnie na ikonę programu na pulpicie. 

 

 

 
 

 
 
Aktualizacja On-line.

 

Podpowiedź 
Przy pierwszym uruchomieniu program zapyta o 

aktualizację przez internet. Najlepiej jest to zrobić 

za każdym razem. Zapewni to korzystanie z 

najnowszej wersji oprogramowania. Zaraz po 

zakończeniu aktualizacji proszę zamknąć aplikację 

a następnie ponownie ją uruchomić. 

Najpierw przeczytaj  
Instrukcja ta odnosi się do wersji 

programu pobranego z naszej strony 

WWW. Nie wszystkie funkcje opisane w 

tej instrukcji muszą pojawić się w 

państwa indywidualnej wersji aplikacji. 

http://www.dwo.com.pl/fotoalbumy-i-fotokalendarze/
http://www.dwo.com.pl/fotoalbumy-i-fotokalendarze/
http://www.dwo.com.pl/fotoalbumy-i-fotokalendarze/
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2. Tworzenie  nowego projektu 

foto-albumu lub kalendarza 
Po uruchomieniu programu, automatycznie otwiera 
się okno dialogowe do stworzenia nowego foto-
albumu lub foto-kalendarza. Znajduje się ono 
również w menu “Plik / Nowy”. 

 

Wybierz produkt. 

 

Proszę wybrać linię produktu: “Photo Books” lub 
“Photo Calendars” i kliknij „Następny”. 
 

Skupimy się na omówieniu foto-albumu.  

Foto-kalendarz robi się podobnie. 

 

Wybierz format i kolor oprawy. 

Proszę wybrać dostępny format foto-albumu, na 
przykład “Album 15 x 20 cm, oprawa Stardream 
Opal”  Wtedy kliknij “Następny” 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Wybierz szablon projektu. 

Dostępnych jest kilka szablonów projektów. Obrazek 
po prawej stronie pokazuje podgląd układu zdjęć. 
Szablon definiuje marginesy. Obecne albumy są 
bez pierścieni spinających i karty wchodzą w 
grzbiet oprawy twardej.  Kliknij “OK” 

 
 
 

 

 
Gratulacje! Stworzyłeś właśnie pusty projekt albumu 
lub kalendarza. 
 

W następnych rozdziałach dowiesz się jak wypełnić 
swój projekt zdjęciami. 

 
 
 
 
 
 
 

Ważne 
Proszę pamiętać,  że w każdej chwili można 

zmienić  formatu albumu, nawet po jego 

zakończeniu. Nie można zmienić formatu 

kalendarza – trzeba będzie zacząć projekt od 

nowa. 

Podpowiedź 
Zalecamy „Tradition” daje on najlepszy efekt. 

Podpowiedź 
Można  wypełnić  swój  projekt różnymi 

rodzajami układów strony i pozycji zdjęć. 

Program ma kilka dostępnych rodzajów 

podziałów stron i można je zmieniać teraz 

lub w trakcie projektowania kolejnych stron. 

Główne ikony nawigacji znajdują się na 

górnej listwie okna programu. Po najechaniu 

na nie kursorem myszy, wyświetla się opis 

funkcji danego przycisku. 
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3. Wstawianie zdjęć 
W  lewym  górnym  rogu  otwórz  zakładkę  zdjęcia. 
Wybierz katalog na dysku, w którym znajdują się 
zdjęcia do tego albumu. Następnie przeciągnij 
wybrane zdjęcie do ramki szablonu foto-albumu lub 
kalendarza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybieranie kadru zdjęć. 

Po wstawieniu zdjęć do szablonu można za pomocą 
kółka myszki lub suwaka „zoom” dopasować jego 
wielkość do ramki tak, aby pasowało idealnie lub było 
wykadrowane. 

 

Kontrola rozdzielczości. 

Ikony świateł semaforów drogowych pokazują czy 
rozdzielczość jest wystarczająca. Gdy światło jest 
zielone to można powiększyć zdjęcie bez żadnych 
problemów. Żółte światełko oznacza że nie powinno 
się już danego zdjęcia bardziej powiększać. 
Zdjęcia z czerwonym światełkiem powinny zostać 
przesunięte do mniejszej ramki. 

 

Przesortowanie zdjęć. 

Można w łatwy sposób przesuwać zdjęcia pomiędzy 
ramkami szablonu przez przeciągnięcie niebieskiej 
strzałki z prawego dolnego rogu do wybranej innej 
ramki. Kiedy puścisz klawisz myszy, zdjęcie przesunie 
się w wybrane miejsce. Jeżeli w ramce znajduje się 
już zdjęcie to zostaną one zamienione miejscami. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Przesortowanie podwójnych stron. 
 

Można także przesortować całe podwójne strony, 
klikając na zakładkę “Strony” , a następnie na numer 
strony i nie puszczając klawisza myszki przeciągnąć 
całą stronę na inną pozycję.  Pasek z numerkiem 
pokaże nową pozycję strony. 

Podpowiedź 
Można również przeciągać zdjęcia grupowo. 

Trzymając klawisz „Ctrl” można zaznaczyć 

większą ilość obrazków. Po przeciągnięciu 

ich do szablonu zostaną one jedno po 

drugim wstawione do kolejnych ramek na 

kolejnych stronach. 

Ważne: 
Projektując album pamiętaj, że zdjęcie z pierwszej strony jest również zdjęciem na jego okładce. 

Nanieś na nim tytuł albumu. (patrz rozdz. 8) 

Podpowiedź 
Można przesortować zdjęcia szybciej 

używając podglądu książki. Trzeba 

przejść na zakładkę “Strony” i tutaj 

przesuwać zdjęcia metodą „przeciągnij i 

puść” (lewy klawisz myszy) 
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4. Zmiana szablonu 
 

Program DWO Home oferuje wiele różnych 
szablonów stron, których można użyć do 
aranżowania zdjęć w foto albumie. Są również 
dostępne różne szablony dla kalendarzy. 

 

Wyświetlanie dostępnych szablonów 

Kliknij na zakładkę “Szablony” w lewym górnym 
pasku zakładek. Wyświetli się lista dostępnych 
szablonów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przydzielanie szablonu do pustej strony 

Przeciągnij i puść szablon na stronę książki. 
Nowy szablon zostanie zastosowany do pustej 
strony natychmiast. 

 

 

Przypisywanie szablonu do pełnej strony. 

Jeżeli na stronie znajdują się już jakieś zdjęcia 
zostaną one poukładane według nowego 
szablonu. 

 

 

 
 
 
 

 

Użycie szablonu panoramicznego 

Można uzyskać unikalny efekt, kiedy użyta 
zostanie ramka na stronę podwójną. Trzeba użyć 
do tego celu szablonu panoramy. Można go 
znaleźć na samym końcu listy szablonów 
(szablony z pionową czerwoną kreską podziału 
stron) 

 
        

Odbicie lustrzane szablonu 

Istnieje możliwość osiągnięcia odbicia lustrzanego 
szablonu w pionie lub poziomie. Naciskając prawy 
klawisz myszy w obszarze strony i wybierając 
“Lustro poziome zablonu” lub “Lustro pionowe 
szablonu”. 

 

 

 

Podpowiedź 
Szablony z tej samej grupy kolorów 

pasują najlepiej ale można używać też 

innych. 

Ważne: 
Jeżeli szablon zostanie przypisany do strony 

zawierającej już zdjęcia, niektóre z nich mogą 

zostać usunięte jeżeli nie będą pasowały do 

nowego szablonu. 
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5. Kolory tła i zdjęcia 
 

Można użyć koloru, przejścia tonalnego kolorów  
lub zdjęcia jako tła dla strony książki. 

 

Przypisanie koloru lub przejścia tonalnego 
 

Klikając na zakładkę “Kolory” która znajduje się po 
lewej stronie za zakładką “Szablony”  można 
wybrać kolor lub przejście tonalne z kilku kolorów i 
zastosować je przeciągając na stronę. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Wstawianie zdjęcia jako tło. 

Kliknij na zakładce “Tła” (górny lewy pasek 
zakładek) wybierz zdjęcie i przeciągnij je na tło 
strony. Można zdefiniować kadrowanie i pozycję 
dla zdjęcia tła tak samo prosto jak dla normalnej 
fotografii. Ustaw wielkość zdjęcia za pomocą kółka 
myszy i pozostaw je na żądanej pozycji. 

 

Podpowiedź 
Jeżeli chcesz zastosować różne tła na 

każdej stronie, trzeba kliknąć prawym 

klawiszem myszy na tle strony i odznaczyć 

opcję “Tło na obu stronach”. Zaznaczenie 

jest włączone domyślnie 

Podpowiedź 
Jeżeli chcesz zastosować jako tło własne kolory lub przejścia tonalne, proszę najpierw zastosować 

jakikolwiek kolor dla danej strony, a następnie zmienić go w opcjach klikając na dole okna. Przy 

wybranym  kolorze  z  przejściem  tonalnym kliknij na “Pierwszy kolor” by wybrać górny kolor lub kolor 

po lewej stronie. Następnie kliknij na “Drugi kolor” by wybrać dolny kolor lub kolor po prawej. Funkcja 

“Zmień kolory” zamienia oba kolory miejscami. 

Ważne: 
Tło należy "upuszczać” pomiędzy ramką 

zdjęcia a krawędzią strony. 

Podpowiedź 
Można również zastosować własne zdjęcie 

jako tło. Wystarczy tylko przeciągnąć jedno 

ze swoich zdjęć w obszar tła. NALEŻY 

sprawdzić czy rozdzielczość zdjęcia na tło 

jest wystarczająco wysoka (zobacz “kontrola 

rozdzielczości” w rozdz. 3 ) 

Podpowiedź 
Puste ramki nie zostaną wydrukowane – 

będzie widoczny obszar tła 
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6. Modyfikacja ramek i cieni 
Niektóre modele szablonów używają ramki oraz 

cienia dla zdjęć. Użyj swoich własnych ustawień 

i zastosuj je dla wielu zdjęć. 
 

Edytuj ustawienia ramki zdjęć. 

Wybierz zdjęcie klikają na nie. Wybierz 
zakładkę “Ramka” w dolnym pasku zakładek. 
Możesz ustawić szerokość ramki suwakiem 
„szerokość” w zakresie od „0” do 10mm a 
także zdefiniować jej kolor. Ustawienie 
wartości „0” usunie ramkę wokół zdjęcia - tak 
jak wyłączenie „v” w kwadraciku przy napisie 
„Ramka” 

 
Aby zastosować ustawienia dla wielu zdjęć 
kliknij “Zastosuj do” i wybierz zastosowanie 
„tylko do tej strony” lub „tylko do tej podwójnej 
strony” lub też „do wszystkich stron” czyli do 
całego albumu. 

 
Kiedy będziesz chciał zastosować w albumie 
standardowe ustawienia ramki, kliknij na 
“Standard” Ramka będzie miała szerokość 
2mm i kolor biały. Ustawienie „Standard” jest 
ustawieniem domyślnym w programie. 

 

 
 

Modyfikacja ustawień cieniowania. 

Wybierz zdjęcie klikają na nie. Wybierz 
zakładkę “Cień” w dolnym pasku zakładek. 
Możesz ustawić odległość cienia suwakiem 
„Odległość” w zakresie od „0” do 5 mm a 
także zdefiniować jej przezroczystość 
suwakiem „Przezroczystość” od „0” do 100%. 
Ustawienie na suwaku wartości „0” usunie 
cień wokół zdjęcia - tak jak wyłączenie „v” w 
kwadraciku przy napisie „Cień” 
 

Aby zastosować ustawienia dla wielu zdjęć 
kliknij “Zastosuj do” i wybierz zastosowanie 
„tylko do tej strony” lub „tylko do tej podwójnej 
strony” lub też „do wszystkich stron” czyli do 
całego albumu. 
 

Kiedy będziesz chciał zastosować w albumie 
standardowe ustawienia cienia, kliknij na 
“Standard” Cień będzie miał wizualną 
odległość 1,5 mm i przezroczystość 30%. 
Ustawienie „Standard” jest ustawieniem 
domyślnym w programie. 
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7. Zastosowanie efektów graficznych 
 

Jeżeli chcesz dopasować kolory swoich 
zdjęć możesz wybrać narzędzia z 
zestawu efektów graficznych. 

 

Wybierz zakładkę “Zdjęcie” w dolnym 
pasku zakładek. Kliknij na symbolu 
“Efekty” (ikona – pędzel). Możesz tu 
wybierać z wielu dostępnych efektów 
graficznych. 
 

Pierwszy z efektów graficznych to:  

Jasność, Kontrast, Intensywność, Gamma 

Zastosuj te filtry jeżeli chcesz poprawić jakość zdjęć. Po 
kliknięciu na ten efekt otworzy się okno z suwakami, 
którymi można ustawiać poszczególne parametry zdjęcia. 
Po lewej stronie będziesz widział zdjęcie w oryginale a po 
prawej zdjęcie po jego skorygowaniu. Ustawienia można 
zatwierdzić ikoną „OK.” lub anulować ikoną „Anuluj” Można 
również zresetować ustawienia do pierwotnego stanu.  

 
 
Drugi z efektów graficznych to:  
Odcień, Nasycenie, Jasność 

Zastosuj te filtry aby dodać fantazji do swoich zdjęć. Po 
kliknięciu na ten efekt otworzy się okno z suwakami, 
którymi można ustawiać poszczególne parametry zdjęcia. 
Po lewej stronie będziesz widział zdjęcie w oryginale a po 
prawej zdjęcie po jego skorygowaniu. Ustawienia można 
zatwierdzić ikoną „OK.” lub anulować ikoną „Anuluj” Można 
również zresetować ustawienia do pierwotnego stanu.  
 

 
 
Trzeci z efektów graficznych to: 
Czarno-białe, Sepia, Odcienie 

Zastosuj te filtry jeżeli chcesz zmienić charakter swoich 
zdjęć na stare (w kolorze sepii) lub czarno-białe. Suwak 
„Odcień” pozwala również na dobranie odcienia zdjęcia w 
dowolnym kolorze. Kolor sepia w tym filtrze jest 
ustawieniem domyślnym w programie. 

 
 
 
 
 

Czwarty z efektów graficznych to: 

Usuwanie czerwonych oczu 

Zastosuj ten filtr aby poprawić lub zlikwidować efekt 
czerwonych oczu. Po otwarciu okna przytrzymując lewy 
klawisz myszy przesuwamy zdjęcie wybierając fragment z 
do korekty. Klikając lewym klawiszem myszy możemy 
powiększyć zdjęcie. Klikamy na ikonę „oko” i wybieramy 
wielkość punktu zakrywającego (3 kwadraciki do wyboru) 
Klikając na czerwoną plamkę w oku lewym klawiszem 
myszy, zakrywamy ją filtrem i zatwierdzamy ikoną „OK.” 
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8. Wstawianie tekstu 
Jeżeli chcesz opowiedzieć historię w swojej foto książce, możesz użyć wspaniałych efektów 
tekstowych na zdjęciach lub pod / nad nimi. 

 
 
 
 
 
 

Tworzenie nowego pola tekstowego 

Kliknij na symbolu “Tekst” w górnym pasku 
menu (Aa). Nowe puste pole tekstowe pokaże 
się na środku strony a ramka edytora tekstu na 
dole ekranu. 

 

Wprowadzanie tekstu 

Ustaw kursor w białym polu ramki tekstowej, 
kliknij lewym klawiszem myszy i zacznij 
wpisywać tekst. 

 

Formatowanie tekstu 

Możesz formatować swój tekst używając 
czcionek ze swojego komputera. Rodzaj, 
rozmiar, kolor, pogrubienie, pochylenie, 
podkreślenie czcionki. Można także zmienić 
wyrównanie tekstu w polu tekstowym w 
poziomie (do lewej, środek, do prawej, 
wyjustuj) i pionie (góra, środek, dół). 

 
 

 

 

Przesuwanie pola tekstowego 

Przesuń pole tekstowe do pozycji która Tobie 
najbardziej odpowiada trzymając lewy klawisz 
myszy. Możesz dopasować wielkość ramki 
używając zielonych kwadratów. 

Rotacja pola tekstowego 

Chcesz obrócić pole tekstowe? Po prostu 
kliknij na czerwonym kółeczku po prawej 
stronie pola tekstowego i trzymając lewy 
klawisz myszy dopasuj kąt obracając tekst w 
dowolną stronę. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Ważne: 
Na pierwszej stronie jest pojedyncze zdjęcie, które będzie również na okładce albumu. Nanieś na 

nim tytuł albumu np „Wakacje 2013” tak aby tekst był min 30 mm od krawędzi zdjęcia. 

Podpowiedź 
wybrany tekst w ramce do 

formatowania musi być podświetlony. 

Podpowiedź 
Odsuń kursor od środka pola tekstowego w trakcie jego obracania. 

Ważne: 
 Ustaw tekst przynajmniej 6 mm od krawędzi, aby uniknąć obcięcia tekstu. 
 Zwróć uwagę na ustawienie tekstu w grzbiecie albumu. Nie ustawiaj tekstu bliżej niż 20 

mm od linii podziału stron. 

 Zwróć uwagę na ustawienie tekstu na zdjęciu na pierwszej stronie, który jest jednocześnie 

tytułem albumu na okładce. Nie ustawiaj teksu bliżej niż 30 mm od krawędzi zdjęcia. 
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9. Edycja kalendarza 
 

Jeżeli projektujesz kalendarz, wybierz 
zakładkę „Photo Calendars”. Kliknij ikonę 
„Następny” i wybierz format, który Ci 
odpowiada. Kliknij znów ikonę „Następny” i 
wybierz wzór kalendarza. Kliknij znów 
„Następny”, wybierz rok (listwa w lewym 
oknie) np. 2014 i kliknij „OK”. Ustawienia 
poszczególnych stron z miesiącami będą 
wyświetlone na listwie u dołu ekranu. 
 

Wstawianie zdjęć na poszczególne strony 
(rozdz. 3),  zmiana szablonów na stronie 
kalendarza (rozdz. 4), modyfikacja ramek i 
cieni (rozdz. 6), zastosowanie efektów 
graficznych do poprawy i modyfikacji zdjęć 
(rozdz. 7), wstawianie tekstów (rozdz. 8) 
odbywa się tak samo jak w przypadku foto-
albumu i jest opisane w powyższych 
rozdziałach. 
 

 
 
 
 
 

 

Edycja ustawień kalendarza 
 

Po kliknięciu kursorem na kalendarium, na 
dole ekranu otworzy się zakładka 
„Kalendarz”, w której znajduje się „Edycja 
właściwości kalendarza” oraz zakładka 
„Święta i urodziny”. 
 

 
 
 
Święta i urodziny 
 

Jest to tabelka w którą możemy wpisać 
ważne święta rodzinne (lewa kolumna) lub 
urodziny (prawa kolumna) pod konkretnymi 
datami (np. urodziny teściowej lub rocznica 
ślubu) Po wpisaniu kliknij „OK.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpowiedź 
W szablonach kalendarzy z 

symbolem „black” większość 

powyższych efektów jest niedostępna 

z uwagi na czarną aplę (czarne tło) 
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Edycja właściwości kalendarza 
 

Po kliknięciu na tą zakładkę otwiera się pole 
edycji zawierające zakładki:  
 Kalendarz - edycja numeracji 

poszczególnych dni,  
 Dni tygodnia - edycja nazw dni 

tygodnia,  
 Miesiąc i rok - edycja nazwy miesiąca i 

roku, 
 Święta i urodziny - edycja dat  

wpisanych świąt i urodzin wyświetlanych 

pod datami miesiąca. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpowiedź 
Przy edycji ustawień właściwości 

kalendarza warto powiększyć na 

monitorze wielkość kalendarium przy 

pomocy ikony „lupka+”  górny pasek 

na środku ekranu 

Ważne: 
Prosimy nie zmieniać ilości miesięcy. Zawsze musi być 12. Przy zmianie kolejności miesięcy zwróć 
uwagę na zmianę roku na przełomie grudzień/styczeń. 

 
 

 Podpowiedź 
Przy edycji poszczególnych zakładek 

na początku warto zaznaczyć 

różnymi jasnymi kolorami „Kolor 

rzędu” w każdej zakładce. Łatwiej jest 

obserwować zmiany wielkości pól 

przy justowaniu rzędów. 

Wprowadzone zmiany w jednym 

miesiącu możemy powielić na 

wszystkie, klikając ikonę „Tak na 

wszystko” 

Bardzo ważne: 
Przy wpisywaniu świąt rodzinnych lub urodzin należy zwrócić uwagę na to aby tekst nie przekroczył 
niebieskiej granicy ramki. Tekst, który przekroczy niebieską linię zostanie ucięty. 
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Przykładowy widok kalendarium i ustawienia 
poszczególnych zakładek.  

Ustawienia wybrano dla kalendarza 
„Calendar Design 2”. Kolejno: „Kalendarz”, 
„Dni tygodnia”, „Miesiąc i rok”, „Święta i 
urodziny”.  

Proszę zwrócić uwagę na zaznaczone pola 
procentowych wielkości modułów i czcionek. 
Są to przykładowe ustawienia dla widoku 
kalendarium po prawej stronie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Przykładowe ustawienia dla widoku kalendarium. 
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10. Zapisywanie projektu. 
 
Można zapisywać projekty tworzone przez siebie na 
komputerze aby później je otworzyć i edytować.  
 
Wybierz “Plik / Zapisz jako” w menu wybierz katalog i 
wpisz swoją nazwę pliku. Program zapisze projekt w 
formacie “*.pmp”, który zawiera wszystkie zdjęcia, teksty 
oraz szablony książki użyte w projekcie.  
Można otworzyć projekt i kontynuować projektowanie 
foto-albumu lub modyfikować ponownie. („Plik / 
Otwórz”) 
 

 

 

 

 

 

Użyj go tylko do zapisu swojego projektu do późniejszej 
edycji. Jeżeli chcesz zamówić wykonanie albumu lub 
kalendarza proszę skorzystaj z funkcji zamawiania 
“Zamówienie” (rozdział 11) 
 

 

 

 

 

 
11. Zamawianie foto-albumu/kalendarza 
 
Możesz zamówić ukończony album lub kalendarz w naszej firmie 
„Drukarnia w Oficynie”.  
 

Kiedy już zakończysz prace nad projektem i zapiszesz go na dysku 
możesz wybrać symbol “Zamówienie“, który znajduje się w górnym 
prawym  rogu  ekranu  (ikona – koszyk) 

Po kliknięciu na ikonę „koszyk” 
pojawi się ekran „Zamówienie 
produktu”. Proszę potwierdzić 
ilość albumów i kolor oprawy 
(srebro, opal lub miedź). Na dole 
okna pojawi się całkowita cena 
brutto za zamawiane foto-
produkty.  
Kliknij zakładkę „Następny” i 
jeszcze raz „Następny” pomijając 
zakładkę „Płatność i odbiór w 
fotolabie” Wszystkie produkty 
wysyłamy przez firmę kurierską 
DHL Express 

 
 

Uwaga: 
Format ten nie jest przeznaczony do transferu 

danych do drukarni 

Ważne: 
Jeżeli chcesz otworzyć pliki w tym formacie na 

innym komputerze sprawdź czy znajdują się na 

nim odpowiednie fonty (czcionki), które zostały 

użyte w albumie. 
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Wprowadzanie danych do zamówienia. 
 

Proszę wprowadzić tytuł dla swojego projektu - na 
przykład “Wakacje 2013” albo “Kalendarz dla 
Mamy”. Ten tytuł będzie użyty tylko do procesu 
przetwarzania twojego zamówienia i nie zostanie 
wydrukowany na końcowym produkcie. 
  

Proszę wprowadzić swoje imię i nazwisko, 
dokładny adres, numer telefonu (może być 
pomocny w razie wątpliwości) oraz adres email. 
Następnie kliknij ikonę  “Następny” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następnie wybierz opcję „Wyślij 
zamówienie przez Internet” 
klikając ikonę „Następny”.  
 

Pojawią się ikony przygotowania 
danych i transferu jak poniżej.

 
 
 
 

 
Kliknij  ikonę  „Zamknij”  i  czekaj na emaila z naszego portalu zamówień. 

 
Email przyjdzie z adresu           @                    opatrzony podpisem  
certyfikatu bezpieczeństwa. 
 
Kliknij na podany w mailu link, który połączy 
Cię z portalem zamówień Drukarni w 
Oficynie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wybierz sposób płatności i zakończ proces 
zamówienia akceptując regulamin. 
Podsumowana kwota brutto wraz z 
kosztami przesyłki i ewentualnie pobrania 
pojawi w tej zakładce portalu DWO. 
 
Czas realizacji nie powinien być dłuższy niż 
3 dni robocze. Wyjątkiem może być okres 
przedświąteczny. 
 
DHL Express dostarcza wszystkie przesyłki 
na następny dzień po nadaniu. 

 
 

Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z naszych foto-produktów i życzymy wykonania 
wspaniałego foto-albumu lub foto-kalendarza. 

Ważne: 
Plik zamówienia jest w formacie “*.pex” i może być otwarty tylko w naszej drukarni. 

Ważne: 
zachowaj link do obserwacji statusu 

Twojego zamówienia. 

portal dwo.com.pl 
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12. Najczęściej napotykane problemy 
 

 Na początek jeszcze raz objaśnienia ikon/przycisków nawigacji z górnej listwy okna programu. 

 

 
 

  

 
   1       2     3                              4     5     6      7          8               9         10                           11 
Edytuj / zmień format albumu – format możesz zmienić w każdym momencie projektowania. 
Po zmianie formatu zwróć uwagę na kadrowanie i ustawienie zdjęć w ramkach – szczególnie 
ważne gdy zmieniasz orientację formatu np. pionowy na poziomy lub odwrotnie. 
 
 

  1. Rozpoczęcie nowego projektu 
  2. Otwarcie zapisanego wcześniej projektu 
  3. Zapisanie projektu w dowolnym momencie lub po zakończeniu 
  4. Cofnij – pozwala na cofnięcie 20 ruchów do tyłu 
  5. Wstaw tekst – wstawia ramkę tekstową na stronę 
  6. Usuń zdjęcie – usuwa zaznaczone zdjęcie 
  7. Podgląd albumu – podgląd na każdym etapie tworzenia 
  8. Przejście do poprzedniej lub następnej strony albumu 
  9. Powiększenie lub pomniejszenie widoku 
10. Powrót do pierwotnego formatu widoku 
11. Złożenie zamówienia 
 

 Na początku potrenuj i postaraj się przerobić wszystkie opcje na pierwszych 2-3 stronach. Jak 
oswoisz się z pracą i możliwościami programu będzie Ci dużo łatwiej wykonać projekt. 

 Jeśli utkniesz na początku – po prostu otwórz nowy projekt i zacznij od nowa. 

 Zorientuj się iloma dobrymi zdjęciami dysponujesz. Na tej podstawie dobieraj szablony stron i 
zwracaj uwagę na ilość ramek w danym szablonie. Jeśli masz mało dobrych zdjęć, dobieraj 
szablony, które mają 1, 2 lub 3 ramki lub szablony panoramiczne. 

 Przy szablonach panoramicznych zwróć uwagę na rozdzielczość zdjęć – obserwuj semafory. 

 Pamiętaj, że zaznaczone zdjęcie ma w prawym dolnym narożniku wyświetloną strzałkę, która służy 
do jego przeciągania pomiędzy ramkami. 

 Jeśli przeciągniesz zdjęcie do ramki z innym zdjęciem to zamienią się one miejscami. 

 Rączka, która pojawia się po najechaniu na zdjęcie, służy do jego przesuwania w ramce a kółko w 
myszy lub suwak „Zoom” do jego powiększania. 

 Użyte zdjęcia w projekcie są odznaczane w folderze zielonym kwadracikiem z „ptaszkiem”. Po 
skasowaniu zdjęcia z albumu, pojawia się ono jako nieoznaczone czyli nie użyte w projekcie. 

 Zawsze przed złożeniem zamówienia obejrzyj cały album „strona po stronie” używając ikony 7 

 Jeśli nie poradzisz sobie z jakimś problemem, który nie został opisany w instrukcji – pisz do nas 
maila z zapytaniem lub zadzwoń (pon-pt. 8.30-17.30) a postaramy się pomóc. 

 Każdy z nowo opisanych problemów zostanie niezwłocznie wyjaśniony i opublikowany w instrukcji. 
 


