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Med Online-utskrift kan du bestille utskrifter av bilder 
direkte fra nettet til hjemmet ditt, eller til en butikk der du 
kan hente dem. Du kan også bestille ulike produkter med 
det valgte motivet på. De tilgjengelige produktene 
avhenger av tjenesteleverandøren.

Du må ha minst én konfigurasjonsfil for utskriftstjenester 
installert for å kunne bruke Online-utskrift. Filene fås hos 
leverandører av utskriftstjenester som støtter Online-
utskrift.

Du må kanskje betale datakostnadene for å sende bildene 
til tjenesten. Datakostnadene kan bli høyere hvis du sender 
bilder til opplasting når du befinner deg utenfor 
hjemmenettverket. Hvis du vil ha mer informasjon om 
samtrafikk, se brukerhåndboken for enheten.

Bestille utskrifter
Du kan bare skrive ut bilder som er i JPEG-format.
1 Velg Bilder & video i Galleri.
2 Velg ett eller flere bilder, og Valg > Skriv ut > Bestill 

utskrifter.
3 Velg en tjenesteleverandør fra listen.

4 Velg Valg og deretter blant følgende:
Åpne – for å starte tilkoblingen til 
tjenesteleverandøren
Info—for å vise informasjon om tjenesteleverandøren, 
for eksempel en butikkadresse, kontaktdetaljer og 
webkoblinger til mer informasjon om 
tjenesteleverandøren
Fjern – for å fjerne tjenesteleverandøren fra listen
Logg – for å vise detaljer om tidligere bestillinger

5 Hvis tjenesten er en enkelttjeneste, kobles du til 
tjenesteleverandøren, og bildene du velger i Galleri, 
vises i forhåndsvisningen. Velg Valg og deretter blant 
følgende:
Forhåndsvisning – for å vise bildene før du bestiller 
utskrift. Bla opp eller ned for å vise bildene.
Bestill nå – for å sende inn bestillingen
Endre bestillingsdetaljer – for å endre produktdetaljer 
og antall kopier av det valgte bildet. I visningen for 
produktbestilling kan du velge produktet og typen du 
vil bestille. De tilgjengelige valgene og produktene 
varierer etter tjenesteleverandør.
Bla til venstre eller høyre for å vise og endre detaljene 
for de andre bildene.
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Endre kundeinfo – for å endre kunde- og 
bestillingsinformasjonen
Legg til bilde – for å legge til flere bilder i bestillingen
Fjern bilde – for å fjerne bilder fra bestillingen

6 Hvis tjenesten tilbys av en forhandlerkjede, kobles du 
til tjenesteleverandøren, og må velge en butikk der du 
vil hente utskriftene. Bildene du velger i Galleri, vises 
i forhåndsvisningen. Avhengig av tjenesteleverandøren 
kan det være mulig å lete og søke etter butikker med 
ulike søkekriterier.
Hvis du vil ha nærmere informasjon, for eksempel om 
åpningstidene til den valgte butikken, velger du Valg > 
Info (hvis tjenesteleverandøren tilbyr dette).
Bla til ønsket utleveringssted, og trykk på blatasten. 
Du kan forhåndsvise bildene før du bestiller, endre 
bilde- eller kundeinformasjon, eller legge til eller fjerne 
bilder fra bestillingen. Du bestiller utskriftene ved 
å velge Valg > Bestill nå.

Du kan lagre uferdige bestillinger som utkast. Utkastet 
åpnes neste gang du bruker Online-utskrift.
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