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Jednoduché nastavení pro sladění tiskového výstupu s monitorem 
Color Matching 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princip hardwarové kalibrace – bez nutnosti použití kalibrační sondy 
ColorNavigator Elements je kalibrační software podporující na modelech CS a CX fotografické 
řady ColorEdge hardwarovou kalibraci a snadné okometrické sladění vzorového tiskového 
výstupu (=náhledu) s monitorem a to bez nutnosti použití externí kalibrační sondy, protože 
barevný ICC-profil monitoru je generován na základě znalostní databáze EIZO monitorů a údajů 
o jejich barevném rozsahu bez toho, aby bylo monitor potřeba z tohoto důvodu proměřovat. 
Jediné co uživatel nastavuje – je jas a bílý bod monitoru a to na základě porovnání kontrolního 
tiskového náhledu s výstupem na monitoru. Pro porovnání postačí v případě absence kontrolního 
tiskového náhledu dokonce pouhý čistý bílý fotografických papír.  

 
Jednoduchý postup vyžaduje provést pouze čtyři kroky 
 

Nastavení monitoru probíhá postupně ve 
čtyřech základních krocích, které jsou 
jednoduché a zvládne je i začátečník: 

KROK 1: 
Spustit „Nastavení monitoru“ = kliknutí na „Set 
up the monitor“ 
 
KROK 2: 
Vybrat si vlastní nebo EIZO-kontrolní obrázek 
= kliknutí na „My picture = můj obrázek“ nebo 
na „EIZO picture = EIZO obrázek“ a pak dle 
výběru otevřít (=zobrazit) příslušný obrázek 
v uživateli známém prohlížecím programu         

a v případě potřeby si jej vytisknout. 
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KROK 3: 
Vyznačit si v obrázku zobrazeném v prohlížeči (viz.krok 2) oblast, která je z hlediska shody pro 
uživatele nejzajímavější, tj. snadno se okometricky hodnotí míra shody mezi tiskovým výstupem  
a kontrolním zobrazením obrázku na monitoru. K tomuto účelu kliknout na tlačítko „Capture“ a 
pomocí myši vybrat část obrázku (je možné také vybrat celý obrázek).  
 
KROK 4: 
Pomocí „šoupátka“ „Brightness“ (=“jas“) nastavit optimální jas monitoru a pak postupným klikáním 
vybrat z nabízených devíti ikon vzorového obrázku tu, která vede k co největší shodě mezi 
kontrolním náhledem obrázku na monitoru a kontrolního tisku. 

 
Automatická korekce monitoru pomocí integrovaného (Built-In) senzoru         
Po ukončení nastavení základních obrazových parametrů monitoru (jas a bílý bod) může uživatel 
ještě aktivovat integrovaný autokorekční senzor, který slouží k automatickému měření a opravě 
uživatelem nastavených obrazových parametrů (jas a bílý bod) monitoru. Interval automatického 
měření a korekce monitoru zabudovanou sondou může uživatel sám nastavit v rozmezí 50-200 
hodin. 
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Možnost uložení až tří různých profilů nastavení 
Od verze 1.0.2. kalibračního softwaru EIZO ColorNavigator Elements je možné postupně vytvořit 
až tři různé profily nastavení monitoru, mezi kterými je možné jednoduše přepínat a měnit tak 
aktuální nastavení monitoru (jas a bílý bod) dle aktuálních světelných podmínek (např. denní 
světlo - sluníčko, denní světlo – bez sluníčka a umělé osvětlení, atd.) 

 

 
 
 
 
 

 


	Jednoduchý postup vyžaduje provést pouze čtyři kroky
	Možnost uložení až tří různých profilů nastavení

