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Pomocou aplikácie Tlaè online si mô¾ete výtlaèky snímok 
objedna» online priamo z domu alebo v obchode, kde si 
ich neskôr vyzdvihnete. Mô¾ete si tie¾ objedna» rôzne 
produkty s vybratou snímkou. Dostupnos» produktov 
závisí od poskytovateåa slu¾ieb.

Ak chcete pou¾íva» aplikáciu Tlaè online, musíte ma» 
nain¹talovaný minimálne jeden konfiguraèný súbor 
tlaèovej slu¾by. Súbory vám mô¾u poskytnú» 
poskytovatelia tlaèových slu¾ieb, ktorí podporujú 
aplikáciu Tlaè online.

Odosielanie snímok do slu¾by mô¾e by» spoplatnené. Ak sa 
nachádzate mimo domácej siete, za odosielanie snímok sa 
mô¾u úètova» vy¹¹ie poplatky. Ïal¹ie informácie o slu¾be 
roaming nájdete v pou¾ívateåskej príruèke k zariadeniu.

Objednávka výtlaèkov
Tlaèi» mo¾no len snímky vo formáte .jpeg.
1 Vyberte polo¾ku Snímky a videá v aplikácii Galéria.
2 Vyberte jednu alebo viac snímok a potom polo¾ku 

Voåby > Tlaèi» > Objedna» výtlaèky.
3 Vyberte si zo zoznamu poskytovateåa slu¾ieb.
4 Vyberte polo¾ku Voåby a jednu z nasledujúcich 

mo¾ností:

Otvori»—ak chcete nadviaza» spojenie 
s poskytovateåom slu¾ieb.
Informácie—ak chcete zobrazi» informácie 
o poskytovateåovi slu¾ieb, napríklad adresu obchodu, 
kontaktné údaje a webové prepojenia s ïal¹ími 
informáciami o poskytovateåovi slu¾ieb.
Odstráni»—ak chcete odstráni» poskytovateåa slu¾ieb 
zo zoznamu.
Denník—ak si chcete pozrie» detaily predchádzajúcich 
objednávok.

5 Ak je uvedená slu¾ba jedinou slu¾bou, ktorú obchod 
poskytuje, ste pripojení k poskytovateåovi slu¾ieb a 
v okne uká¾ky snímky sa zobrazujú snímky vybraté 
v menu Galéria. Vyberte polo¾ku Voåby a jednu 
z nasledujúcich mo¾ností:
Ukáza»—ak si chcete pozrie» snímku pred objednaním 
tlaèe. Snímky si prezeráte stláèaním posúvacieho 
tlaèidla nahor alebo nadol.
Objedna» teraz—ak chcete odosla» objednávku.
Zmeni» objed. produktov—ak chcete upravi» 
¹pecifikáciu produktu a poèet kópií pre vybranú snímku. 
V okne objednávky produktu mô¾ete vybra» produkt 
a typ, ktorý chcete objedna». Dostupnos» volieb a 
produktov závisí od poskytovateåa slu¾ieb.
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Stlaète posúvacie tlaèidlo doprava alebo doåava 
a upravte údaje ostatných snímok.
Zmeni» info o zákazník.—ak chcete zmeni» 
informácie o zákazníkovi a objednávke.
Prida» snímku—ak chcete do objednávky prida» 
ïal¹ie snímky.
Odstráni» snímku—ak chcete odstráni» snímky 
z objednávky.

6 Ak je ponúkaná slu¾ba súèas»ou balíka slu¾ieb predajcu, 
ste pripojení k poskytovateåovi slu¾ieb a musíte si 
vybra» obchod, v ktorom chcete zbiera» svoje výtlaèky. 
V okne uká¾ky snímok sa zobrazujú snímky vybraté v 
menu Galéria. V závislosti od poskytovateåa slu¾ieb 
mô¾u by» k dispozícii voåby prehliadania a håadania 
obchodov podåa rôznych kritérií vyhåadávania.
Ak chcete vyhåada» podrobnosti, napríklad otváracie 
hodiny vybratého obchodu, vyberte polo¾ku Voåby > 
Informácie (ak ju poskytovateå slu¾ieb ponúka).
Prejdite na po¾adované predajné miesto a stlaète 
posúvacie tlaèidlo. Pred objednaním si mô¾ete prezrie» 
uká¾ku snímok, zmeni» detaily snímky alebo informácie 
o zákazníkovi, prípadne prida» èi odstráni» snímky z 
objednávky. Ak si chcete objedna» výtlaèky, vyberte 
polo¾ku Voåby > Objedna» teraz.

Nedokonèené objednávky mô¾ete ulo¾i» ako koncepty. 
Koncept sa otvorí pri ïal¹om pou¾ití aplikácie Tlaè online.


