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Tlač online
O aplikácii Tlač online
Pomocou funkcie tlače online si môžete objednávať
výtlačky fotosnímok priamo domov alebo do
predajne, v ktorej si ich môžete vyzdvihnúť. Môžete
si tiež objednať rôzne produkty s vybratou snímkou.
Dostupnosť produktov závisí od poskytovateľa
služieb.
Ak chcete používať aplikáciu Tlač online, musíte
mať inštalovaný minimálne jeden konfiguračný
súbor tlačovej služby. Súbory vám môže poskytnúť
poskytovateľ tlačových služieb, ktorý podporuje
aplikáciu Tlač online.
Odosielanie snímok do služby môže byť
spoplatnené. Ak sa nachádzate mimo domácej
siete, za odosielanie snímok sa môžu účtovať vyššie
poplatky. Ďalšie informácie o službe roaming
nájdete v používateľskej príručke k prístroju.

Objednávka výtlačkov
Tlačiť možno len snímky vo formáte JPEG.
1. Vyberte položku Fotografie > Nasnímané.

2. Vyberte snímky a položku Voľby > Tlačiť >
Objednať výtlačky.

3. Vyberte si zo zoznamu poskytovateľa služieb.
4. Vyberte položku Voľby a jednu z nasledujúcich

možností:
● Otvoriť  — ak sa chcete pripojiť k

poskytovateľovi služieb.
● Informácie  — ak si chcete pozrieť

informácie o poskytovateľovi služieb.
● Odstrániť  — ak chcete poskytovateľa služieb

odstrániť zo zoznamu.
● Nastavenia  — ak chcete zmeniť predvolené

nastavenia miesta prístupu.
● Predvol. miesto príst.  — ak chcete vybrať

miesto prístupu na internet, ktoré sa má
použiť.

● Denník  — ak si chcete pozrieť detaily o
predchádzajúcich objednávkach.

● Aktualizovať služby  — ak chcete
aktualizovať služby online.

5. Ak je poskytnutá služba jedinou službou, ktorú
obchod poskytuje, ste pripojení k
poskytovateľovi služieb a môžete si prezrieť
snímky vybraté v menu Fotografie.4



Vyberte položku Voľby a jednu z nasledujúcich
možností:
● Prezrieť  — ak si chcete pozrieť snímku skôr,

ako objednáte tlač. Stlačením navigačného
tlačidla nahor alebo nadol si môžete prezerať
obrázky.

● Zobraziť výrobok  — ak chcete otvoriť
ukážku produktu.

● Objednať teraz  — ak chcete odoslať
objednávku.

● Zmeniť objed. produktov  — ak chcete
upraviť špecifikáciu produktu a počet kópií
vybranej snímky. V okne objednávky
produktu môžete vybrať produkt a konkrétny
typ, ktorý chcete objednať. Dostupné
možnosti a produkty sa líšia podľa
poskytovateľa služieb.
Stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo
doprava a upravte detaily ostatných snímok.

● Zmeniť info o zákazník.  — ak chcete zmeniť
informácie o zákazníkovi a objednávke.

● Pridať snímku  — ak chcete do objednávky
pridať ďalšie snímky.

● Odstrániť snímku  — ak chcete odstrániť
snímky z objednávky.

6. Ak je ponúkaná služba súčasťou balíka služieb
predajcu, ste pripojení k poskytovateľovi služieb
a musíte si vybrať obchod, v ktorom si chcete
vyzdvihnúť svoje výtlačky. V okne ukážky snímok

sa zobrazujú snímky vybraté v menu Fotografie.
V závislosti od poskytovateľa služieb je k
dispozícii niekoľko možností prehliadania a
vyhľadávania obchodov podľa rôznych kritérií.
Ak chcete vyhľadať podrobnosti, napríklad
otváracie hodiny vybratého obchodu, vyberte
položku Voľby > Informácie (ak ju
poskytovateľ služieb ponúka).
Prejdite na požadované predajné miesto a
stlačte navigačné tlačidlo. Pred objednaním si
môžete prezrieť ukážku snímok, zmeniť detaily
snímky alebo informácie o zákazníkovi, alebo
pridať či odstrániť snímky z objednávky. Ak
chcete objednať výtlačky, vyberte položku
Voľby > Objednať teraz.

Nedokončené objednávky môžete uložiť ako
koncepty. Koncept sa otvorí pri ďalšom použití
aplikácie Tlač online.
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