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Việc bảo hộ bản quyền có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển một số hình ảnh, nhạc, và các nội dung khác.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý vị.
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In trực tuyến
Giới thiệu về In trực tuyến
Với In trực tuyến, bạn có thể đặt hàng các bản in trực tuyến
giao tại nhà hoặc tại một cửa hàng mà bạn có thể nhận
chúng. Bạn cũng có thể đặt hàng các sản phẩm khác nhau
bằng hình ảnh được chọn. Tính khả dụng của các sản
phẩm tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ.
Để sử dụng Print online (In trực tuyến), bạn phải cài đặt
ít nhất một cấu hình dịch vụ in. Bạn có thể có được các tập
tin này từ nhà cung cấp dịch vụ in hỗ trợ In trực tuyến.
Bạn có thể bị tính phí cho việc gửi hình ảnh đến dịch vụ
này. Gửi hình ảnh để tải lên mạng trong khi sử dụng dịch
vụ chuyển vùng ở bên ngoài nhà điều hành mạng của bạn
có thể làm tăng cước phí dữ liệu. Để biết thêm thông tin
về dịch vụ chuyển vùng, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn
sử dụng dành cho điện thoại của bạn.

Đặt hàng in
Bạn chỉ có thể in hình ảnh ở dạng JPEG.
1. Chọn Ảnh > Đã chụp.
2. Chọn hình ảnh và chọn Lựa chọn > In > Đặt in ảnh.

3. Chọn một nhà cung cấp dịch vụ trong danh sách.
4. Chọn Lựa chọn và chọn từ các tùy chọn sau:

● Mở  — để kết nối với nhà cung cấp dịch vụ
● Thông tin  — để xem thông tin về nhà cung cấp

dịch vụ
● Loại bỏ  — để xóa nhà cung cấp dịch vụ khỏi danh

sách
● Cài đặt  — để thay đổi cài đặt điểm truy cập mặc

định
● Điểm tr.cập mặc định  — để chọn điểm truy cập

internet để sử dụng
● Nhật ký  — để xem chi tiết của các đơn đặt hàng

trước đó
● Cập nhật dịch vụ  — để cập nhật các dịch vụ trực

tuyến
5. Nếu dịch vụ được cung cấp là một dịch vụ cửa hàng

riêng lẻ, bạn sẽ được kết nối với nhà cung cấp dịch vụ,
và bạn có thể xem trước hình ảnh bạn chọn trong Ảnh.
Chọn Lựa chọn và chọn từ các tùy chọn sau:
● Xem trước  — để xem hình ảnh trước khi lệnh in.

Di chuyển lên hoặc xuống để xem hình ảnh.
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● Xem sản phẩm  — để mở hình ảnh xem trước của
sản phẩm

● Đặt hàng bây giờ  — để gửi đơn đặt hàng
● Đổi đơn đặt hàng s.phẩm  — để điều chỉnh chi tiết

sản phẩm và số bản sao hình ảnh đã chọn. Trong
giao diện đặt hàng sản phẩm, bạn có thể chọn sản
phẩm và loại bạn muốn đặt hàng. Những tùy chọn
và sản phẩm khả dụng tùy thuộc vào nhà cung cấp
dịch vụ.
Di chuyển sang trái hoặc phải để xem và thay đổi
chi tiết hình của các hình ảnh khác.

● Đổi thông tin khách hàng  — để thay đổi thông
tin về khách hàng và đơn đặt hàng

● Thêm hình ảnh  — để bổ sung thêm hình ảnh vào
đơn đặt hàng

● Loại bỏ hình ảnh  — để xóa hình ảnh khỏi đơn đặt
hàng

6. Nếu dịch vụ được cung cấp là một dịch vụ nhóm người
bán lẻ, bạn sẽ được kết nối với nhà cung cấp dịch vụ
và cần chọn một cửa hàng bạn muốn nhận về các bản
in. Giao diện xem trước hình ảnh sẽ hiển thị những
hình ảnh bạn chọn trong Ảnh. Tùy thuộc vào nhà cung
cấp dịch vụ, bạn có thể sử dụng các tùy chọn để duyệt
và tìm các cửa hàng với những tiêu chí tìm kiếm khác
nhau.

Để kiểm tra các chi tiết, chẳng hạn như giờ mở cửa của
cửa hàng đã chọn, chọn Lựa chọn > Thông tin (nếu
được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ).
Di chuyển đến điểm giao hàng bán lẻ, và bấm phím di
chuyển. Bạn có thể xem trước hình ảnh trước khi đặt
hàng, thay đổi chi tiết hình ảnh hoặc thông tin khách
hàng, hoặc thêm hoặc xóa hình ảnh trong đơn đặt
hàng. Để đặt hàng bản in, chọn Lựa chọn > Đặt hàng
bây giờ.

Bạn có thể lưu các đơn đặt hàng chưa hoàn tất dưới dạng
bản nháp. Bản nháp sẽ mở ra trong lần tiếp theo khi bạn
sử dụng In trực tuyến.
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