Manual
Hur du vattenstämplar en bild
med en mobiltelefon (Android eller iPhone)

Manual för att vattenmärka en bild
snabbt & enkelt i din mobiltelefon.

Vi har valt applikationen Picsart i detta exempel, men det finns givetvis många andra
alternativ om man hellre vill prova på något annat. Vi valde den dels för att den är väldigt enkel
att använda, men också för att den finns tillgänglig på både App-store & Google play. I denna
applikation måste man registrera ett konto antingen via e-post eller Facebook.
Det finns andra applikationer du kan använda
som fungerar på likvärdigt sätt om du hellre vill prova någon annan.
Då kan vi rekommendera att du provar någon av följande:
- Phonto
- Adobe Photoshop Mix
För att få tag i rätt vattenstämpel så ber vi dig
att kontakta oss på support@nailsystems.se angående
vilken stämpel du ska ha så mailar vi den till dig!
Du måste självklart ha rätt behöringhet för att få ha en stämpel oavsett kategori!
Stämplarna finns till för följande kategorier:
Student
Nail Technician
Competition
Educator
School
När du får loggan av oss så kommer du att få två olika, en som är svart och en som är vit.
Detta är endast för att kunna lägga till rätt logga på rätt bakgrund. Är det som exempel en
ganska mörk bakgrund där loggan ska vara så passar den vita bäst, men skulle du vilja lägga
loggan på en ljusare bakgrund så passar antagligen den svarta bäst. Alla filer är bakgrundslösa, det betyder att om du lägger loggan på en bakgrund med mycket detaljer så kan det bli
så att man inte ser hur loggan ser ut och det blir mer rörigt än snyggt. Så försök lägga den på
en så “ren“ bakgrund som möjligt.

Steg för steg beskrivning!
Bild 1:

Klicka på plustecknet enligt bild för att
komma igång.
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Bild 2:

Här kan du välja att gå in och redigera
en bild eller skapa ett kollage av bilder
osv.
Välj Edit-knappen för att redigera en
enskild bild.

Bild 3:

Nu kan du se dina senaste bilder som
finns i kamerans album. Skrolla tills du hittar den bild du vill vattenmärka och klicka
på den för att gå vidare.

Bild 4:

På menyraden under bilden kan du se
flera olika alternativ, som att lägga till text
eller att lägga till ramar på bilden osv. Dra
menyraden i sidleds och välj alternativet
Add Photo för att gå vidare till nästa steg.

Bild 5:

Då kommer du tillbaka så att du återigen
kan se dina bilder i kameraalbumet. Välj
loggan som skall användas, i detta fallet
Team Sweden Nail Technician, och klicka
på add uppe i högra hörnet. Notera att du
kan lägga till upp till 10 bilder på en gång
om det ska infogas mer än en logga eller
bild.
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Bild 6:

När du nu har klickat på add så kommer
loggan att lägga sig i mitten av bilden. För
att placera den där du önskar så drar man
helt enkelt bilden till rätt plats. Runt loggan finns det även en “box” med 3 ikoner.
Under bild 6 finns kort beskrivning om vad
dom gör! Använd dessa ifall du vill rotera,
radera eller förminska/förstora vattenstämpeln. När loggan är utplacerad i rätt
position klickar du på “bocken“ högst upp
till höger.

Radera loggan
Förstora/förminska loggan
Rotera loggan
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Bild 7:
I nästa steg så kommer du tillbaka till
föregående alternativ med flera olika
redigeringsmöjligheter nedtill, är man nöjd
med redigeringen så klickar du på pilen
högst upp till höger för att gå vidare.

Bild 8:
Här får man två alternativ. Den ena är att
DELA bilden direkt från appen via sociala
medier, mail etc. Eller så väljer du SPARA.
Då kommer man till sista steget som innebär tre alternativ som avslutar denna
manual.
Send knappen laddar upp bilden så att
andra som använder appen kan ta del av
det du laddar upp där.
Upload gör så att bilden sparas på det
konto som skapas när du registrerar dig.
Save är det givna valet om du vill spara
bilden på telefonen.

LYCKA TILL!

