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Aplikace Online tisk slou¾í k online objednávání 
vyti¹tìných fotografií dodávaných do domu nebo do 
nejbli¾¹ího obchodu. Mù¾ete si objednat rùzné výrobky 
s vybraným obrázkem. Nabízené výrobky závisí na 
provozovateli slu¾by.

Chcete-li slu¾bu Online tisk vyu¾ívat, musíte mít 
nainstalován alespoò jeden soubor konfigurace tiskové 
slu¾by. Soubory získáte od provozovatelù tiskových 
slu¾eb podporujících aplikaci Online tisk.

Pøi pøenosu fotografií slu¾bì platíte poplatky za pøenos dat. 
Nacházíte-li se mimo svou domovskou sí», mù¾e být 
odesílání obrázkù dra¾¹í. Dal¹í informace o webovém 
prohlí¾eèi naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k pøístroji.

Objednání fotografií
Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG.
1 V aplikaci Galerie zvolte mo¾nost Obr. a video.
2 Vyberte obrázek nebo obrázky a zvolte mo¾nost 

Volby > Tisk > Objednat fotografie.
3 Vyberte ze seznamu provozovatele slu¾by.
4 Zvolte mo¾nost Volby a vyberte nìkterou z tìchto 

mo¾ností:
Otevøít—Zahájí spojení s provozovatelem slu¾by.

Informace—Zobrazí informace o provozovateli slu¾by, 
napøíklad adresu obchodu, kontaktní údaje a webové 
odkazy na dal¹í informace.
Odstranit—Odstraní provozovatele slu¾by ze seznamu.
Protokol—Zobrazí podrobností o pøedchozích 
objednávkách.

5 Pokud má provozovatel slu¾by pouze jeden obchod, 
otevøe se po pøipojení náhled s obrázky vybranými 
v aplikaci Galerie. Zvolte mo¾nost Volby a vyberte 
nìkterou z tìchto mo¾ností:
Náhled—Pøed objednáním tisku obrázek zobrazí. 
Mezi obrázky mù¾ete procházet stisknutím 
navigaèního tlaèítka nahoru nebo dolù.
Objednat—Odeslání objednávky.
Zmìnit objednávku—Upravení podrobností výrobku a 
poètu kopií zvoleného obrázku. V zobrazení objednávky 
mù¾ete vybrat, který výrobek a typ chcete objednat. 
Nabízené mo¾nosti a výrobky se u jednotlivých 
provozovatelù slu¾by li¹í.
Pohybem vlevo èi vpravo zobrazte a zmìòte detaily 
ostatních obrázkù.
Zmìnit informace o zák.—Zmìna informací 
o zákazníkovi a objednávce.
Pøidat snímek—Pøidání dal¹ích obrázkù do objednávky.
Odebrat snímek—Odebrání obrázkù z objednávky.
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6 Pokud slu¾bu provozuje skupina obchodníkù, budete 
pøipojeni k provozovateli slu¾by a vyberete si obchod, 
kde chcete snímky vyzvednout. Poté uvidíte náhled 
obrázkù vybraných v aplikaci Galerie. Provozovatel 
slu¾by mù¾e nabízet procházení a hledání obchodù 
podle rùzných kritérií hledání.
Ke zji¹tìní informací, napøíklad o otevírací dobì 
vybraného obchodu, slou¾í mo¾nost Volby > 
Informace (pokud ji provozovatel slu¾by poskytuje).
Pøejdìte na po¾adované místo vyzvednutí a stisknìte 
navigaèní tlaèítko. Snímky si mù¾ete pøed objednáním 
prohlédnout, zmìnit údaje o snímcích nebo zákazníkovi 
nebo pøidat nebo odebrat obrázky z objednávky. 
Chcete-li snímky objednat, zvolte mo¾nost Volby > 
Objednat.

Nedokonèené objednávky mù¾ete ulo¾it jako koncepty. 
Koncept bude otevøen pøi pøí¹tím spu¹tìní aplikace 
Online tisk.


