Hoş Geldiniz!
RocketLife tarafından hazırlanan HP Photo Creations, fotoğraflarınızdan profesyonel kalitede
hatıralar yaratmanın hızlı ve kolay yoludur. Saniyeler içinde zarif fotoğraf albümleri, tebrik
kartları, takvimler, kupalar ve daha pek çok eşya oluşturabilirsiniz. Özel Akıllı Düzenleme
teknolojisi, tıpkı yanınızda deneyimli bir tasarımcının oturması gibidir.
Bu, fotoğraflarınızı sabit bir şablona yerleştiren tipik bir "sihirbaz" veya "otomatik doldurma"
programı değildir. Tasarım ekibi, HP Photo Creations'a bir sanatçının anlayışını kazandırmak
için arkaplanında film, televizyon ve Hollywood özel efektlerini kullandı. Yazılım, eklediğiniz her
fotoğrafı analiz eder ve onu bir öykü anlatan renkli, çok katmanlı bir tasarım halinde düzenler.
Daha da mı yaratıcı olmak istiyorsunuz? Düzeninizin neredeyse her öğesini metinler, grafikler
ve ayrıca renk tonu ya da saydamlık verme gibi gelişmiş efektlerle kişiselleştirebilirsiniz.
Hepsinden öte, tasarımınızı tamamladığınızda katalogunuzdaki herhangi bir öğe üzerinde
anında deneyebilirsiniz; baştan başlamaya gerek yoktur. Gerçeğe yakın 3B önizlemeler
projenizin nasıl görüneceğini size göster.
Birkaç tıklatma sonra, siparişiniz baskıya hazırdır. Yaşadığınız yere ve tasarladığınız ürün tipine
bağlı olarak:




Evde baskı yapabilir
Ürününüzü adresinize göndertebilir veya
Katılımcı yerel mağazadan teslim alabilirsiniz.

(Siparişler şu anda ABD ve Kanada'daki adreslere gönderilmektedir; uluslararası gönderiler
yakında hizmete girecektir.)
Doğum günleri, tatiller, evlilik törenleri, mezuniyetler, spor müsabakaları … anılarınızı
bilgisayarda yatmaya mahkum etmeyin. Onlara hayat verin!
Diğer müşterin neler söylediğine bakalım:
“Sadece albümümü aldığımı ve gerçekten çok güzel olduğunu söylemek istedim!”
“Yazılımı kullanarak yaptığım kupaları gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir
hediye fikri olduğunu düşünüyorum."
“Buna tamı tamına iki saat harcadım; ama zor olduğu için değil, şaşırtıcı derecede kolay,
eğlenceli ve mükemmel olduğu için! Her şeyi denemekten kendimi alıkoyamadım."
"Bu yazlımı görene kadar tatil kartları yapmayı düşünmüyordum bile. Seçenekleri sevdim
ve büyük kağıdım bittiğinde, kartımı tek tıklatmayla küçük bir boyuta dönüştürmemi
sağladı. Bu çok etkileyici!”
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Minimum Sistem Gereksinimleri
PC






1 GHz Pentium 4 işlemci
256 MB RAM
15 MB sabit disk alanı
Microsoft Windows XP, Vista veya Windows 7
Geniş bantlı Internet bağlantısı

Mac







Intel işlemci
1 GB RAM
15 MB sabit disk alanı
Mac OS 10.5 (Leopard) veya üzeri
Geniş bantlı Internet bağlantısı
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Hızlı Başlangıç
Adım 1: Hazırlayacağınız Ürünü Seçin
1. Aşağıdaki sekmelerden birini tıklatın: Evde Bastır, Mağazadan Teslim Al veya Eve
Gönder. (Tüm seçenekler kullanılabilir olmayabilir.)
2. Ekranın alt kısmındaki küçük fotoğraflardan birini tıklatarak bir ürün seçin.
3. Soldaki kategori panelinde bir grafik teması seçin. Her temayı seçtiğinizde, sağdaki
düzen önizleme penceresinde önizlendiklerini göreceksiniz.
4. Devam etmek için Fotoğraf Ekle düğmesini tıklatın. (İpucu: İsterseniz, temaları ve
ürünleri kolayca değiştirebilirsiniz.)

Adım 2: Fotoğraf Ekleyin
İpucu: Ne kadar fazla fotoğraf eklerseniz, o kadar fazla yaratıcı düzen olanaklarına sahip
olursunuz.
1. Fotoğrafları bilgisayarınızdan yüklemek için Bilgisayarım düğmesini tıklatın. Fotoğrafları
Flickr.com (varsa) gibi çevrimiçi bir kitaplıktan yüklemek için Çevrimiçi Kitaplık
düğmesini tıklatın.
2. Fotoğraf eklemeyi tamamladığınızda Devam Et düğmesini tıklatın.

Adım 3: Fotoğrafları Onaylayın
1. Yazılım, her bir fotoğrafın küçük versiyonlarını görüntüleyecektir. Bir fotoğrafı daha iyi
görmek amacıyla geçici olarak büyütmek için o fotoğrafı tıklatın.
o Fotoğraf büyütülürken, gerekirse sola veya sağa döndürmek için Döndürme
düğmelerini tıklatabilirsiniz.
o Küçük boyutuna geri döndürmek için büyütülmüş fotoğrafı tekrar tıklatın.
2. Belirli bir fotoğrafı kullanmak istemiyorsanız, seçimi iptal etmek için yeşil onay işaretini
tıklatın.
3. Fotoğraf albümü ve takvim ürünleri için, ideal fotoğraf aralığı (sayısı) bir grafikle
gösterilecektir. Ek fotoğraf almanız gerekiyorsa, Fotoğraf Ekle düğmesini tıklatın.
4. Düzenlerinizi yaratmaya başlamak için Devam Et düğmesini tıklatın.

Adım 4: Tasarımınızı Özelleştirin
Ekranın sol tarafına yakın bir konumda altı sekme görünecektir: Önizleme, Fotoğraflar,
Temalar, Metin, Rötuş ve Tasarım. Bunlardan herhangi birini (Önizleme hariç) bir dizi
düzenleme aracı açacaktır. Ekranın üst sol kısmındaki üç Hızlı Değiştir düğmesine dikkat edin:
Tasarımlar, Düzenler ve Döndürmeler. Bunlara tıklatılması tasarımınızın çeşitli değişiklikler
arasında geçiş yapmanızı sağlayacaktır.
1. İsterseniz, etkisini görmek için Hızlı Değiştir düğmelerinden birini tıklatın. (Bir adım geri
gitmek için düzen önizleme penceresinin altındaki Geri Al düğmesini tıklatın.)
2. Diğer düzenleme araçlarını keşfedin. Ayrıntılı bilgi için bu kılavuzun ilgili bölümlerine
bakın:
o Fotoğraflar Sekmesi
o Temalar Sekmesi
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o Metin Sekmesi
o Rötuş Sekmesi
o Tasarım Sekmesi
o Fotoğrafları Doğrudan Düzenleme
3. Düzenlemeyi tamamladığınızda, ürün boyutlarını ve miktarlarını seçmek için Devam Et
düğmesini tıklatın.

Adım 5: Bastırın veya Sipariş Edin
1. Ekranın sol tarafından (varsa) bir ürün boyutu seçin ve ardından sağdan belirli bir ürünü
seçin.
2. Evde bastırabileceğiniz ürünler için yeşil Fotoğraf Ekle düğmesini tıklatın. Bir yazıcı
ayarları sayfası açılacaktır. İstediğiniz ayarları yapıp bastırın.
3. Posta ile veya mağazaya gönderilen ürünlerle ilgili olarak miktarları girmek için ürün
resminin altındaki (–) ve (+) düğmelerini tıklatın. İşleminizi tamamladığınızda Sepete
Ekle düğmesini tıklatın. Ardından, alışveriş sepetinden ödeme yapabilir veya daha fazla
öğe oluşturmak için Adım 6'ya geçebilirsiniz.

Adım 6: Diğer Tasarımları Deneyin
Eserinizin tasarımını anında başka bir ürüne kopyalayabilirsiniz. Örneğin, fotoğraf albümünüzü
bir dizi kupaya aktarabilirsiniz.
1. Alışverişe Devam Etdüğmesini tıklatın.
2. Ürün katalogu ekranından biri ürün seçin Tasarımı Uygula düğmesini tıklatın.
İpucu: Satınalma işleminizi istediğiniz zaman tamamlamak için üst sağdaki Sepeti Göster
düğmesini kullanabilirsiniz.
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Önizleme Sekmesi
Bu sekmenin tıklatılması, projenizi 3B ve tam ekran modlarında görüntüler. Projeyi farklı
boyutlarda görüntülemek için düzen önizleme penceresinin altındaki Küçük, Büyük veya Tam
düğmelerini tıklatın. Fotoğraf albümleri gibi çok sayfalı projelerde, Küçük modunda, sayfa
sıralamasını değiştirmek için düzen önizleme penceresinin altındaki minyatür resimleri sağa
veya sola sürükleyebilirsiniz.
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Fotoğraflar Sekmesi
Bu sekme, her bir tema için yüklediğiniz fotoğraflara ve ayrıca benzersiz grafiklere hızlı şekilde
erişme imkanı sunar.
İpucu: Ayrıca bir fotoğrafı bir başka fotoğrafla değiştirebilirsiniz. Düzen görünümünden seçmek
istediğiniz fotoğrafı tıklatın ve fotoğrafın sol alt köşesindekiFotoğraf Seçim Çarkı denetimini
sürükleyin..

Kullanılan Fotoğraflar Sekmesi
Bu alanda, projenizde kullanılan fotoğraflar gösterilir. Geçerli sayfaya eklemek istediğiniz
fotoğrafı tıklatın.

Kullanılmayan Fotoğraflar Sekmesi
Bu alanda, yüklediğiniz ancak hali hazırda kullanmadığınız fotoğraf gösterilir. Geçerli sayfaya
eklemek istediğiniz fotoğrafı tıklatın.

Grafik Elemanları Sekmesi
Bu alanda, dekore etmek için bir sayfaya uygulayabileceğiniz çıkartmalar gibi yerleştirilebilir
grafikler gösterilir. Geçerli sayfaya eklemek istediğiniz fotoğrafı tıklatın.
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Temalar Sekmesi
Bu sekme, her bir tema için yüklediğiniz fotoğraflara ve ayrıca benzersiz grafiklere hızlı şekilde
erişme imkanı sunar.

Temaları Uygulama
Ekranın sol tarafından bir kategori seçin ve ardından sağdaki Temayı Uygula düğmelerinden
birini tıklatarak bir tema uygulayın. Temaları düzen önizleme penceresinin altındaki düğmeleri
tıklatarak tek bir sayfaya, sayfa dizisine (yan yana iki sayfa) veya tüm projeye uygulayabilirsiniz.
İpucu: Her tema kategorisinde sayısız değişiklik ve grafik bulunmaktadır. Bunları, Tasarım
sekmesini tıklatarak deneyebilirsiniz.

Çevrimdışı-Çevrimiçi Temalar
Program boyutunu küçültmek ve güncelleştirmeleri kolaylaştırmak için tema grafiklerinin çoğu
çevrimiçi olarak saklanır. Internet'e bağlı olmadığınız zamanlarda da kullanabilmek amacıyla
tema verilerinin bir kopyasını bilgisayarınıza kaydetmek için ekranın sol alt köşesindeki
Çevrimdışıyken Kullanılabilir Yap düğmesini tıklatın.
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Metin Sekmesi
Bu sekme, fotoğraflarınıza ve düzenlerinize başlıklar, alt başlıklar ve büyük metin blokları
eklemenizi sağlayan araçlar sunar. (Not: Bir sayfaya en fazla sekiz nesne ekleyebilirsiniz.)

Metin Ekleme
Başlıklar
Sayfaya başlık eklemek için Yeni Sayfa Başlığı Ekle düğmesini tıklatın ve düzen önizleme
penceresinin altındaki metin giriş alanına istediğiniz kelimeleri yazın.

Metin Kutuları
Sayfaya metin kutusu eklemek için Yeni Metin Kutusu Ekle düğmesini tıklatın ve metin giriş
alanına istediğiniz kelimeleri yazın.

Alt Başlıklar
Bir fotoğrafa alt başlık eklemek için istediğiniz fotoğrafı tıklatarak seçin ve metin giriş alanına
istediğiniz kelimeleri yazın.

Metin Boyutu ve Hizalama
Boyut
Metnin boyutunu değiştirmek için metin giriş alanının üst sol köşesindeki Büyük Metin ve
Küçük Metin düğmelerini tıklatın.
İpucu: Nesnenin alt sağ köşesindeki Yeniden Boyutlandır düğmesini sürükleyerek metin
kutularındaki metnin boyutunu değiştirebilirsiniz.

Hizalama
Seçilen metnin dikey veya yatay hizasını kendi sınırları dahilinde değiştirmek için metin giriş
alanının sol tarafındaki düğmeleri tıklatın. Metin bloğunu sayfanın etrafında taşımak için
üzerine tıklatın ve sürükleyin.

Art Font
HP Photo Creations, Art Fonts adı verilen 32 özel yazı tipi içermektedir. Seçilen metin bloğunun
yazı tipini Art Font'a dönüştürmek için sayfanın sol tarafındaki kategori panelinden Art Font
kategorisini tıklatın ve ardından sağ taraftaki listeden bir yazı tipi seçin.

Sistem Yazı Tipi
Seçilen metin bloğunun yazı tipini sisteminizde yüklü yazı tiplerinden biriyle değiştirmek için
sayfanın sol tarafındaki kategori panelinden Sistem Yazı Tipi kategorisini tıklatın ve ardından
sağ taraftaki listeden bir yazı tipi seçin.

Metin Rengi
Seçilen metin bloğunun rengini değiştirmek için sayfanın sol tarafındaki kategori panelinden
Metin Rengi kategorisini tıklatın ve ardından yandaki listeden bir renk seçin. Metin giriş
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alanının sağındaki Daha Opak ve Daha Saydam düğmelerini tıklatarak metnin saydamlığını
ayarlayabilirsiniz.

Metin Arkaplanı
Seçilen metin kutularına arkaplan rengi uygulamak için sayfanın sol tarafındaki kategori
panelinden Metin Arkaplanı kategorisini tıklatın ve ardından yandaki listeden bir renk seçin.
Metin giriş alanının sağındaki Daha Opak ve Daha Saydam düğmelerini tıklatarak arkaplanın
saydamlığını ayarlayabilirsiniz.
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Rötuş Sekmesi
Bu sekme, fotoğraflarınızı geliştirme ve stillendirmeye dönük çok sayıda araç sunmaktadır. Basit
düzeltmelerden yaratıcı efektlere kadar uzanan bu araçlar, projenizi gerçek anlamda kişisel
yapmanıza olanak tanır.
İpucu: Diğer fotoğraf araçları için Fotoğrafları Doğrudan Düzenleme bölümüne bakın.

Rötuş Kategorisi
Kırp
Bu araç, bir resmin kenarlarını ayarlar. Bir fotoğraf veya grafik seçin, Rötuş kategorisini tıklatın
ve ardından Kırp düğmesini tıklatın. Resminiz, köşelerinde kırpma tutamakları olan yeni bir
önizleme penceresinde görüntülenecektir. Kenarları değiştirmek için tutamakları sürükleyin.
Değişikliklerinizi uygulamak için Tamamlandı düğmesini tıklatın.
İpucu: Kırpma işlemi orijinal fotoğrafı değiştirmez; bu sayede kenarları daha sonra tekrar
değiştirebilirsiniz.

Parlaklık
Bu araç, bir resmin parlaklığını ayarlar. Bir fotoğraf veya grafik seçin, Rötuş kategorisini tıklatın
ve ardından Parlaklık düğmesini tıklatın. Görünümü değiştirmek için Daha Koyu ve Daha
Parlak düğmelerini tıklatın. Değişikliklerinizi uygulamak için Tamamlandı düğmesini tıklatın.

Kırmızı Göz
Bu araç, flaşlı çekilen fotoğraflardaki kırmızı göz bebeklerini düzeltir. Bir fotoğraf veya grafik
seçin, Rötuş kategorisini tıklatın ve ardından Kırmızı Göz düğmesini tıklatın. Bir fırça boyutu
seçin ve ardından fotoğraftaki kırmızı gözleri siyaha dönüştürecek şekilde boyayın.
Değişikliklerinizi uygulamak için Tamamlandı düğmesini tıklatın.

Havalı Fırça Efektleri Kategorisi
Siyah Beyaz ve Sepya
Bu iki araç, bir resmin bir kısmını, kalan kısımları daha belirgin kılmak için griye veya
kahverengiye dönüştürmenize olanak tanır. Bir fotoğraf veya grafik seçin ve Havalı Fırça
Efektleri kategorisini tıklatın. Siyah Beyaz veya Sepya düğmesini tıklatın, bir fırça boyutu seçin
ve ardından fotoğrafınızı boyayın. Değişikliklerinizi uygulamak için Tamamlandı düğmesini
tıklatın.

Ovala
Bu araç, seçilen fotoğraf veya grafiğin arkasına bir resim ekler ve ardından iki resmi
harmanlamak için üstteki katmanın istenen kısımlarını silmenize olanak tanır. Bir fotoğraf veya
grafik seçin ve Havalı Fırça Efektleri kategorisini tıklatın. Ovala düğmesini tıklatın. Bir dosya
gözatma penceresi açılır. Arkaplan katmanı için bir fotoğraf yükleyin ve bir fırça boyutu seçin.
Arkaplandakini öne çıkartmak için öndeki fotoğrafı boyayın. Değişikliklerinizi uygulamak için
Tamamlandı düğmesini tıklatın.

HP Photo Creations Kılavuzu, v1.3 | Telif Hakkı 2004–2010 Visan/RocketLife

Sayfa 10 / 18

İpucu: Yeni Ovalama Resmi düğmesini tıklatarak birden çok arkaplan resmi yükleyebilirsiniz.

Bulanıklaştır
Bu araç, kalan kısmını belirginleştirmek için bir resmin belirli kısımlarını bulanıklaştırmanıza
olanak tanır. Bir fotoğraf veya grafik seçin ve Havalı Fırça Efektleri kategorisini tıklatın.
Bulanıklaştır düğmesini tıklatın, bir fırça boyutu seçin ve ardından fotoğrafınızı boyayın.
Değişikliklerinizi uygulamak için Tamamlandı düğmesini tıklatın.

Fotoğraf Kenarlığı Kategorisi
Bu araç, fotoğraflarınıza farklı türlerde kenarlıklar uygulamanıza olanak tanır. Bir fotoğraf seçin,
Fotoğraf Kenarlığı düğmesini tıklatın ve ardından bir kenarlık efekti seçin.
İpucu: Bir sayfadaki tüm fotoğrafların kenarlıklarını Tasarım sekmesi bölümünde bir defada
değiştirebilirsiniz.

Fotoğraf Renk Tonu Kategorisi
Bu araç, tüm fotoğrafı, griye, kahverengiye veya temayı tamamlayan başka bir renge dönüştürür.
Bir fotoğraf veya grafik seçin ve Fotoğraf Renk Tonu kategorisini tıklatın. Ardından, renk tonu
eklemek için Efekti Uygula bölümündeki renkli dikdörtgenlerden birini tıklatın.

Saydamlık Kategorisi
Bu araç, bir resmin saydamlığını resmin içinden arkaplanın görünmesine olanak tanıyacak
şekilde değiştirir. Bir fotoğraf veya grafik seçin ve Saydamlık kategorisini tıklatın. Ardından
yüzde 0-100 arasında bir saydamlı ayarı seçin.
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Tasarım Sekmesi
Bu sekme, sayfanın tamamında hızlı ayarlamalar yapmanızı sağlayan araçlar sunar. Ekranın sol
tarafı, tüm temalara erişim imkanı verir. Ekranın alt tarafında, her birinde çok sayıda düğme
bulunan altı sekme daha yer almaktadır:

Tema Değişiklikleri
Bu düğmeler, sayfa arkaplanına farklı renkler ve dokular uygular. Kişi simgesi olan düğmeler,
düzendeki "favori fotoğrafı" otomatik olarak arkaplana kopyalar.

Yerleştirilebilir Grafikler
Bu düğmeler, sayfaya yeri sabit olmayan grafikler ekler. (Not: Sayfa başına maksimum sekiz
eleman bulunmaktadır.)

Fotoğraf Kenarlıkları
Bu düğmeler, bir sayfadaki tüm fotoğrafların kenarlıklarını bir defada değiştirir.

Arkaplan Rengi veya Fotoğrafı
Bu düğmeler sayfanın arkaplan rengini değiştirir veya "Favori Fotoğrafı" arkaplana kopyalar.

Arkaplan Fotoğrafı Renk Tonu
Bu düğmeler, arkaplan fotoğrafının renk tonunu değiştirir.

Arkaplan Fotoğrafı Bulanıklığı
Bu düğmeler, diğer fotoğrafları belirginleştirmek için arkaplan fotoğrafını bulanıklaştırır.
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Fotoğrafları Doğrudan Düzenleme
Düzen görünümünde bir fotoğrafı, yerleştirilebilir grafiği veya metin kutusunu seçtiğinizde, her
bir köşede aşağıdaki kontroller belirir:

Döndürme tutamağı (sağ üst)
Fotoğrafı 15° sola veya sağa döndürmek için bu kontrolü sürükleyin.
İpucu: Baskı işlemi sırasında kenarlarının kesilmesini önlemek için fotoğrafı Fotoğraf
Yerleştirme Alanı'nın içinde tutun.

Yeniden Boyutlandırma Tutamağı (alt sağ)
Fotoğrafı büyütmek veya küçültmek için bu kontrolü sürükleyin.
İpucu: Fotoğrafı çok büyütürseniz, fotoğrafın net basılamayabileceğini gösteren Düşük
Çözünürlük Uyarısı görünecektir. Bunu düzeltmek için, fotoğrafı daraltın veya daha yüksek
çözünürlüklü bir fotoğrafla değiştirin.

Fotoğraf Seçim Çarkı (alt sol)
Seçilen fotoğrafı bir başkasıyla değiştirmek için bu kontrolü sürükleyin. (Bu kontrol metin
kutularında görünmez.)

Araçlar Menüsü (sol üst)
Aşağıdaki komutları içeren aşağı açılır menüyü açmak için bu düğmeyi tıklatın. (Kullanılabilir
komutlar, seçilen nesnenin türüne göre değişir.)

Döndür
Seçilen nesneyi 90° sola veya sağa döndürür.

Katman
Seçilen nesneyi, başka bir nesnenin önüne veya arkasına taşır. (Bu komut, arkaplan fotoğrafları
için geçerli değildir.)

Kırp
Seçilen fotoğraf veya grafiğin kenarlarını kesmenize olanak tanır.
İpucu: Çok fazla keserseniz, fotoğrafın net basılamayabileceğini gösteren Düşük Çözünürlük
Uyarısı görünecektir. Bunu düzeltmek için kırpma miktarını azaltın.

Fotoğraf Alt Başlığı Ekle
Bir alt başlık yazabileceğiniz veya yapıştırabileceğiniz ve ardından metnin hizasını, boyutunu,
yazı tipini, rengini ve saydamlığını ayarlayabileceğiniz Metin Panelini açar.

Favori Fotoğraf Yap
Seçilen fotoğrafı, düzende en büyük fotoğraf haline getirir.
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Fotoğrafı Tam Sayfa Yap
Tüm fotoğrafları, grafikleri ve tema değişikliklerini kaldırır ve ardından seçilen fotoğrafı sayfayı
dolduracak şekilde genişletir.

Arkaplana Kopyala
Seçilen fotoğrafı veya grafiği, geçerli temayla harmanlayarak arkaplana kopyalar.

Fotoğraf/Grafik/Metin Kutusunu Kaldır
Seçilen öğeyi düzenden kaldırır. Kaldırılan fotoğraflarFotoğraflar ve Grafikler Panelinde
Kullanılmayan Fotoğraflar sekmesine geri döndürülür.

Grafikleri ve Efektleri Kaldır
Bu komut, yalnızca arkaplan fotoğrafları için geçerlidir. Arkaplan fotoğrafına uygulanan tüm
efektleri (bulanıklaştırma ve renk tonu gibi) kaldırır.
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Sayfa Ekleme, Silme ve Taşıma
Tasarımınızda sayfa eklemek, silmek veya taşımak için Fotoğraflar veya Rötuş sekmesini
tıklatın. Düzen önizleme penceresinin altında Ekle ve Kaldır düğmeleri görünecektir.




Bir sayfa veya sayfa dizisi (bir albümde yan yana iki sayfa) eklemek için Ekle düğmesini
tıklatın.
Bir sayfa veya sayfa dizisini kaldırmak için Kaldır düğmesini tıklatın.
Bir albümde sayfa veya sayfa dizisini önceki veya sonraki bir konuma taşımak için sayfa
dizisini seçin ve sola ya da sağa doğru istediğiniz konuma sürükleyin.

İpucu: Ayrı ayrı sayfalara erişmek için sayfa dizisinin arasında tam ortada bulunan Kilidi Aç
düğmesini tıklatın.
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Kaydetme ve Açma
Kaydetme
Projenizi kaydetmek için ekranın üst sol kısmındaki Kaydet düğmesini tıklatın. Çalışmanızı sık
sık kaydetmek iyi bir fikirdir. Projenizin farklı bir sürümünü kaydetmek için, kaydetme işlemi
sırasında yeni bir ad girin.
İpucu:Bir proje dosyasında birden çok öğe bulunabilir; bu sayede, aynı fotoğraf grubundan bir
fotoğraf albümü, takvim ve anahtarlık hazırlıyorsanız yeni bir dosya yaratmanıza gerek kalmaz.
Tasarladığınız her yeni öğe —temel baskılar dışında— otomatik olarak tema listesinin
üzerindeki Projelerim listesine eklenir.

Açma
Bir projeyi açmak için, ürün katalogu ekranına geri dönün, Aç düğmesini tıklatın ve dosyanızın
olduğu yere gözatın.
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Basma
Ekranın sol tarafındaki Bas düğmesini tıklatarak projenizi istediğiniz an basabilirsiniz. Bir yazıcı
ayarları sayfası açılacaktır. İstediğiniz ayarları yapıp bastırın.
İpucu: En iyi sonuçları elde etmek için Fotoğraf veya Yüksek Kalite modunu seçim (tam adı her
yazıcıya göre değişir) ve yüksek kaliteli kağıt kullanın.
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Bilgi, Fiyatlar ve Sipariş
Bilgi ve Fiyatlar
Herhangi bir öğeyle ilgili bilgi ve fiyatları görmek için önizlemenin sol tarafındaki Bilgi ve
Fiyatlar düğmesini tıklatın. İki sekmeli bir pencere açılır: Ürün Bilgisive Fiyatlar ve
Seçenekler. Minimum sayfa sayıları ve gönderi süreleri gibi bilgileri görmek için bu sekmeleri
tıklatın.

Boyut ve Miktar
Projenizi tasarlamayı tamamladıktan sonra Devam Et düğmesini tıklatın. Boyut veya kapak
rengi gibi bir ürün değişikliği seçin ve ardından miktarları değiştirmek için (+) veya (–)
düğmesine basın. Ekranın sol üst kısmında kalem tutar görünür. Seçimlerinizi yaptıktan sonra,
ödeme işlemini başlatmak için Sepete Ekle düğmesini seçin.

Sipariş İşlemi
1. Sepete Ekle düğmesini tıklattıktan sonra, yazılım, üstün bir kalite sağlamak için
tasarımlarınızı yüksek çözünürlüklü hale getirir. Ardından, siparişinizdeki öğelerden
oluşan bir liste görüntüler. (Not: Tasarımınızdaki bir veya daha fazla fotoğraf net bir
şekilde basılamayacak kadar küçükse, yazılım, sorunu çözmek için talimatlarla birlikte
bir Düşük Çözünürlük Uyarısı görüntüleyecektir.)
2. Önizlemesini görmek ve miktarlarını değiştirme istediğiniz öğenin altındaki Ayrıntıları
Göster düğmesini tıklatın.
3. Sipariş vermeye hazır olduğunuzda Ödeme düğmesini tıklatın.
4. Yazılım, üretime hazır eseri yükleyip gönderi ve ödeme bilgilerini gireceğiniz Sipariş
ekranını görüntüler.
5. Siparişinizi yüklemek için Bu Siparişi Tamamla düğmesini tıklatın. Ardından, kayıtlarınız
için bir makbuz yazdırabilirsiniz. (Yazılım, ayrıca size e-posta yoluyla bir makbuz
gönderecek ve ardından siparişiniz gönderildiğinde bir e-posta mesajı daha
gönderecektir.)
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