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Pobierz aplikację Adobe Lightroom ze
sklepu Apple Store. 

KROK 1 

@dolce.cartolina

STRONA 1

Jest całkowicie darmowa i nie potrzebujesz płatnych subskrypcji, by z
niej korzystać. Ta sama wersja Adobe Lightroom dostępna jest także

na komputer, ale już w wersji płatnej.

FORMAT PRESETÓW: 
plik DNG

 
OPROGRAMOWANIE: 

darmowa i mobilna wersja Adobe Lightroom 
płatna wersja Adobe Lightroom na komputer

https://www.instagram.com/dolce.cartolina/
https://dolcecartolina.pl/produkt/mega-paka-presety-lightroom-na-telefon-i-komputer/
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STRONA 2

OPCJA
POBIERZ

ROZPAKOWYWANIE
UKOŃCZONE

OPCJA
ROZPAKUJ

PLIK DO POBRANIA
"PRESETY NA

TELEFON"

POBRANY
PLIK

Otwórz e-mail z zakupionymi presetami i wybierz odpowiedni plik. W
wypadku naszych filtrów to PRESETY NA TELEFON. W wyskakującym

okienku naciśnij opcję POBIERZ. Filtry zaczną ładować się
automatycznie. Ściągnięte pliki znajdziesz u góry po prawej stronie.
To mała strzałka w dół w szarym kółeczku. Naciśnij ją, wybierz plik i

rozpakuj go. Czynność ta może nastąpić automatycznie, ale jeśli nie
to znajdź w sklepie App Store jakąkolwiek aplikację do

rozpakowywania plików ZIP. To rozwiąże problem.

KROK 2 

https://www.instagram.com/dolce.cartolina/
https://dolcecartolina.pl/produkt/mega-paka-presety-lightroom-na-telefon-i-komputer/


Kliknij w rozpakowany właśnie folder. W środku pojawi Ci się lista
wszystkich filtrów, które teraz trzeba będzie zapisać w galerii zdjęć

na telefonie.
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STRONA 3

KROK 3

FOLDER 
"PRESETY NA TELEFON"

LISTA WSZYSTKICH
PRESETÓW

Aby to zrobić kliknij pojedynczo w każdy preset, a następnie w kwadrat
ze strzałką w lewym dolnym rogu ekranu. Pojawi się menu, z którego
wybrać należy opcję ZACHOWAJ OBRAZEK. W systemie iOS pliki DNG

są niewidoczne i zobaczysz je w swojej galerii jako “puste, białe
zdjęcia”. Jest to jak najbardziej normalne. Dopiero po wgraniu

presetów do aplikacji Lightroom będzie można zobaczyć ich podgląd.

KWADRAT ZE
STRZAŁKĄ

ZACHOWAJ 
OBRAZEK

PRESETY ZAPISANE
W GALERII TELEFONU

https://www.instagram.com/dolce.cartolina/


KROK 4

Otwórz aplikację Lightroom na telefonie i wejdź w zakładkę o nazwie
BIBLIOTEKA, która znajduje się na dole ekranu. Następnie utwórz

nowy album. Jeśli robisz to po raz pierwszy to po wejściu do
biblioteki od razu pojawi Ci się informacja o grupowaniu zdjęć i

filmów. Kliknij wtedy UTWÓRZ ALBUM. Jeśli masz już kilka albumów,
kolejny dodasz za pomocą znaku PLUS (+).

@dolce.cartolina

STRONA 4

Nasz album to DOLCE CARTOLINA. Ty swój możesz nazwać dowolnie.
Zapamiętaj jego nazwę, bo to tam wraz z przykładowym zdjęciem

zapiszą się później wszystkie presety.

NAZWA
ALBUMU
NAZWA
ALBUMU

BIBLIOTEKA 
LIGHTROOM

NAZWA
ALBUMU

NOWY ALBUM 
(OPCJA Z PLUSEM)

NAZWA
ALBUMU
NOWY ALBUM 

(OPCJA Z GRUPOWANIEM)

https://www.instagram.com/dolce.cartolina/
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Wejdź w nowo utworzony album i zaimportuj presety zapisane w

formacie DNG (“puste białe zdjęcia”) w Twojej galerii na telefonie. Aby
to zrobić musisz kliknąć ikonę obrazka znajdującą się w prawym

dolnym rogu, a następnie wybrać opcję Z ROKI APARATU. Zaznacz
wszystkie 20 presetów na raz i kliknij DODAJ.

KROK 5

IMPORT 
PLIKÓW

PRZYCISK
DODAJ

STRONA 5

OPCJA 
Z ROLKI APARATU

https://www.instagram.com/dolce.cartolina/
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KROK 6

Teraz zajmiemy się zapisywaniem presetów do pamięci aplikacji
Lightroom. Wybierz dowolnie wgrany przed chwilą filtr. W prawym

górnym rogu naciśnij trzy kropeczki, w menu kliknij UTWÓRZ
USTAWIENIA PREDEFINIOWANE, nadaj nazwę i na koniec zatwierdź

znakiem ptaszka w prawym górnym rogu. Pamiętaj, że czynność tą
należy powtórzyć z każdym presetem.

UTWÓRZ
USTAWIENIA

PREDEFINIOWANE

NAZWA
PRESETU

TRZY
KROPECZKI

STRONA 6

Gotowe. 
Możesz już używać presetów do edycji Twoich własnych zdjęć.

FOLDER Z WGRANYMI
PRESETAMI

https://www.instagram.com/dolce.cartolina/
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