
2) بعد از اینکه آلبوم خودتون 

رو ساختین، روی آیکن افزوده 

عکس کلیک کنید و گزینه 

From Files  کلیک کنید 

3) در آیفون به قسمت File می روید 

و فایلهای DNG که در قا�ل فشرده در 

فولدر �ریست های موبا�ل قرار داده 

است �روید و همه فایلها را انتخاب 

کنید و Open را �زنید

۱) الیت روم را باز کنید و �ر روی 

دکمه کتابخانه (گوشه باال سمت 

چپ) کلیک کنید و �رای ایجاد 

آلبوم روی نماد  +  کلیک کنید

فایل فشرده شده ای که از سایت دریافت کردید را در تلفن یا تبلت خود بارگیری کرده و از حالت فشرده خارج کنید

4) به ترتیب روی �ریست ها 

کلیک کنید تا باز شود

۵) �ر روی تنظیمات  … 

(گوشه باال سمت راست) کلیک 

کنید.از گزینه ها�ی که نمایش 

 Create داده می شود، روی

Preset کلیک کنید

 

6) ا�ن مرحله شما از قسمت 

Preset Name نام �ریست و از 

قسمت Preset Group گروهی 

که دوست دار�ن �ریست در 

آن ذخیره شود را انتخاب کنید

آموزش استفاده از �ریست ها در الیت روم موبا�ل
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۱) به قسمت 

Library �رودید 

۲) تصو�ر خود را باز 

کنید و از منو پا�ین به 

سمت راست اسکرول 

 Presets  کنید و گزینه

را انتخاب کنید

۳) گروه مورد نظر 

خود را انتخاب کنید

۴) در ا�ن قسمت 

�ریست مورد نظر از 

ا�ن گروه را انتخاب 

کنید و روی آن �زنید 

تا اعمال شود

تبریک میگم شما تا اینجای کار پریست ها را در قسمت Presets الیت روم ذخیره کردید 

حال می توانید با زدن آیکون برگشت > در گوشه ی باال سمت چپ، پریست را ببندید 

از مراحل زیر برای اعمال پریست ها روی تصویر خود استفاده کنید. 

آموزش استفاده از �ریست ها در الیت روم موبا�ل

برای خرید پریست های حرفه ای با تنوع رنگی بسیار جذاب به سایت زیر مراجعه کنید 

همچنین آموزش ویدیوئی استفاده از پریست ها در سایت قرار دارد
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