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พิมพออนไลน
เกี่ยวกับพิมพออนไลน
ดวยแอปพลเิคชั่นพมิพออนไลน คุณสามารถสั่งพมิพภาพของ
คุณแบบออนไลนไปทีบ่านของคุณโดยตรง หรือไปทีร่านคาที่
คุณสามารถไปรับภาพนั้นไดในภายหลัง ซึง่คุณสามารถสั่งผลิต
ภัณฑอืน่ๆ พรอมกับภาพทีเ่ลอืกได โดยสินคาที่จัดจําหนายจะ
ขึ้นอยูกับผูใหบริการ

ในการใชพมิพออนไลน คุณตองติดตั้งไฟลการกําหนดคา
บริการการพมิพอยางนอยหนึง่ไฟลไวบนเครื่อง คุณสามารถ
ขอรับไฟลดังกลาวไดจากผูใหบริการการพมิพที่สนับสนนุพมิพ
ออนไลน

คุณอาจตองเสียคาธรรมเนยีมในการสงภาพไปยังบริการ การสง
ภาพเพือ่อพัโหลดขณะคุณนอกเครือขายโฮมอาจทําใหคาใช
จายในการสงขอมูลเพิม่มากขึ้น สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั
การโทรขามแดน โปรดดูทีคู่มือผูใชโทรศัพท

การพมิพคําสั่งซื้อ
คุณสามารถพมิพเฉพาะภาพทีอ่ยูในรูปแบบไฟล JPEG ได
เทานั้น

1. เลอืก รปูถาย > ภาพที่ถาย
2. เลอืกรูปภาพ แลวเลอืก ตวัเลือก > พมิพ > พิมพคําสั่ง
ซื้อ

3. เลอืกผูใหบริการจากในรายชื่อ

4. เลอืก ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● เปด  — เพือ่เชื่อมตอกับผูใหบริการ
● ขอมูล  — เพือ่ดูขอมูลเกีย่วกบัผูใหบริการ
● ลบ  — เพือ่ลบผูใหบริการออกจากรายชื่อ
● การตั้งคา  — เพือ่เปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อมตอทีต่ั้งไว
● จดุเชือ่มตอที่ตัง้ไว  — เพือ่เลอืกจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตทีใ่ช

● บนัทึก  — เพือ่ดูรายละเอยีดการพมิมคําสั่งซื้อกอนหนา
● อัพเดตบรกิาร  — เพือ่อัพเดตบริการออนไลน

5. หากบริการที่มีใหเปนบริการที่มีรานคาเดียว คุณจะเชื่อมตอ
กบัผูใหบริการและสามารถดูตัวอยางรูปภาพที่คุณเลอืกใน
แอปพลเิคชั่นรูปถายได

เลอืก ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● ดูตวัอยาง  — เพือ่ดูภาพกอนจะพิมพคําสั่งซือ้ เลื่อนขึ้น
หรือเลือ่นลงเพือ่ดูภาพ

● ดูผลิตภัณฑ  — เพือ่เปดภาพตัวอยางของผลิตภัณฑ
● สั่งซื้อตอนนี้  — เพือ่สงคําสั่งซือ้
● เปลี่ยนคําสั่งซื้อ  — เพือ่ปรับรายละเอยีดของ
ผลติภัณฑและจํานวนชิ้นสําหรับภาพที่เลอืก คุณ
สามารถเลือกผลิตภัณฑและประเภททีต่องการสั่งซือ้ได
จากหนาจอคําสั่งซื้อผลิตภัณฑ ตัวเลือกและผลิตภัณฑ
ทีม่ีใหนัน้จะแตกตางกนัไปขึ้นอยูกบัผูใหบริการ
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เลื่อนไปทางซายหรือทางขวาเพือ่ดูและเปลีย่นราย
ละเอยีดภาพของภาพอืน่

● เปลี่ยนขอมูลลูกคา  — เพือ่เปลี่ยนขอมูลลูกคาและคํา
สั่งซื้อ

● เพิม่รูปภาพ  — เพือ่เพิม่ภาพลงในคําสั่งซื้อ
● ลบรปูภาพ  — เพือ่ลบภาพออกจากคําสั่งซื้อ

6. หากบริการทีม่ีใหเปนบริการกลุมผูคารายยอย คุณจะเชื่อม
ตอกบัผูใหบริการและจะตองเลือกรานคาที่จะไปรับภาพ ใน
หนาจอตัวอยางภาพจะแสดงภาพที่คุณเลือกไวในแอพลิ
เคชั่นรูปถาย คุณอาจมีตัวเลอืกในการเรียกดูและคนหาราน
คาตามประเภทการคนหาตางๆ ซึง่จะขึ้นอยูกบัผูใหบริการ

ในการตรวจสอบรายละเอยีด เชน เวลาเปดของรานคาที่
เลอืก ใหเลอืก ตวัเลือก > ขอมูล (หากผูใหบริการให
ขอมูลดังกลาวไว)

เลือ่นไปที่ตําแหนงรานคายอย แลวกดปุมเลือ่น คุณสามารถ
ดูตัวอยางภาพกอนจะสั่งซื้อ เปลีย่นรายละเอยีดภาพหรือ
ขอมูลลกูคา รวมทั้งเพิม่หรือลบภาพออกจากคําสั่งซื้อ ใน
การพมิพคําสั่งซือ้ ใหเลือก ตัวเลือก > สั่งซื้อตอนนี้

คุณสามารถบันทึกคําสั่งซือ้ที่ยังกรอกขอมูลไมเสร็จเปนฉบับ
รางได ฉบับรางจะเปดขึ้นในครั้งถดัไปทีคุ่ณใชฟงกชันพมิพ
ออนไลน
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