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Online nyomtatás
Tudnivalók az Online
nyomtatásról
Az Online nyomtatás szolgáltatás segítségével az
interneten keresztül megrendelt képeket
közvetlenül otthonunkba küldik el, vagy azokat egy
adott üzletben vehetjük át. A kiválasztott képpel
együtt különböző termékeket is rendelhetünk. Az
elérhető termékek körét a szolgáltató határozza
meg.
Az Online nyomtatás funkció használatához
legalább egy, a nyomtatási szolgáltatásra
vonatkozó konfigurációs fájlt telepíteni kell a
számítógépre. Ezeket a fájlokat az Online
nyomtatás funkció használatára alkalmas
nyomtatási szolgáltatóktól kaphatjuk meg.
Lehet, hogy a szolgáltatásba elküldött képek
adatforgalma alapján díjat kell fizetnünk. A
költségek növekedhetnek, ha barangolás (roaming)
módot használunk, vagyis ha a képfeltöltéshez nem
a saját szolgáltatói hálózatunkat használjuk. A
barangolás módról a készülék felhasználói
útmutatójában olvashatunk bővebben.

Fényképrendelés
Csak JPEG formátumú képek nyomtathatók.
1. Válasszuk a Fényképek > Rögzített pontot.
2. Jelöljük ki a képeket, majd válasszuk az

Opciók > Nyomtatás > Fényképrendelés
lehetőséget.

3. Válasszon ki egy szolgáltatót a listából.
4. Válasszuk az Opciók parancsot, majd a

következő beállítások egyikét:
● Megnyit  — csatlakozás a szolgáltatóhoz.
● Információ  — a szolgáltató adatainak

megtekintése.
● Eltávolít  — a szolgáltató törlése a listából.
● Beállítások  — az alapértelmezett

hozzáférési pont beállításainak módosítása.
● Alapért. h.férési pont  — a használni kívánt

internet-hozzáférési pont kiválasztása.
● Napló  — a korábbi rendelések adatainak

megtekintése.
● Szolgáltatók frissítése  — a szolgáltatók

online frissítése.
5. Ha egy szolgáltató önálló üzleti szolgáltató,

csatlakozhatunk a szolgáltatóhoz, és ekkor
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megtekinthetjük a Photos alkalmazásban
kiválasztott képek előnézetét.
Válasszuk az Opciók parancsot, majd a
következő beállítások egyikét:
● Megtekintés  — a kép megtekintése

nyomtatás rendelése előtt. A képek
megtekintéséhez lapozzon felfelé vagy lefelé.

● Termék megtekintése  — a termék képének
megtekintése.

● Rendelés most  — a megrendelés elküldése.
● Rendelés módosítása  — a kiválasztott

képre vonatkozó termékinformációk és a
példányszám módosítása. A termékrendelés
nézetben kiválaszthatjuk a megrendelni
kívánt terméket és annak típusát. A
szolgáltatótól függ, hogy milyen termékek
rendelhetők, illetve milyen lehetőségek
választhatók.
A többi kép adatainak megtekintéséhez és
módosításához lapozzon jobbra vagy balra.

● Vevő adatainak módosít.  — a vevő- és a
megrendelésadatok módosítása.

● Kép hozzáadása  — további képek
hozzáadása a rendeléshez.

● Kép eltávolítása  — képek törlése a
rendelésből.

6. Ha egy több üzlettel is rendelkező vállalkozás
szolgáltatását használjuk, csatlakozzunk a
szolgáltatóhoz, és válasszunk ki egy megfelelő

üzletet, ahol átvehetjük a nyomatainkat. A
nyomtatási kép nézet megjeleníti a Photos
alkalmazásban kiválasztott képeket. A
szolgáltatótól függően különböző keresési
szempontok szerint tallózhatunk és
kereshetünk az üzletek között.
Az Opciók > Információ menüpontot
választva megtudhatunk bizonyos adatokat,
például a kiválasztott üzlet nyitvatartási idejét
(ha azt a szolgáltató megadja).
Lapozzunk az átvételhez kiválasztott üzlethez,
és nyomjuk meg a vezérlőgombot. A
megrendelés előtt megnézhetjük a képek
nyomtatási képét, megváltoztathatjuk a képek
vagy a vevő adatait, illetve hozzáadhatunk és
eltávolíthatunk a rendelésből képeket. A
fotónyomtatás megrendeléséhez válasszuk az
Opciók > Rendelés most menüpontot.

A le nem zárt megrendeléseket piszkozatként
menthetjük. A piszkozat az Online nyomtatás
következő használatakor megnyílik.
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