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GARANTII PUUDUB
Seadme lisarakendused on välja töötatud selliste füüsiliste või juriidiliste isikute 
poolt, kellel pole Nokiaga seost, ning kuuluvad neile. Nokial ei ole kolmandate 
isikute rakenduste suhtes mingeid autori- ega intellektuaalse omandi õigusi. 
Seetõttu ei vastuta Nokia selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale 
osutatavate teenuste), rakenduste töökindluse ega rakendustes või nende 
dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute 
väljatöötatud rakendustele mingit garantiid. 
RAKENDUSTE KASUTAMISEGA NÕUSTUTE SELLEGA, ET NEED RAKENDUSED 
(ÜHISNIMETUSEGA „TARKVARA") ON TEILE ANTUD KUJUL „NAGU ON“ NING NEILE 
POLE ANTUD MINGIT OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID. LISAKS SELLELE OLETE 
TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA 
MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID 
MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE 
KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE 
PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRGI- EGA MUID ÕIGUSI.
© 2007, Nokia. Kõik õigused on reserveeritud. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 on Nokia Corporationi kaubamärgid 
või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed 
võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.
Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste 
ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas 
ilma sellekohase eelteavituseta.
KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA 
LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI 
SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI 
KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.
Teie seadmesse võivad olla eelinstallitud teatud järjehoidjate valik ja lingid 
kolmandate osapoolte hallatavatele veebisaitidele. Teil võib oma 
mobiilsideseadmest olla juurdepääs ka muudele teiste haldajate veebisaitidele. 
Nokia ei anna teiste (Nokiaga mitteseotud ettevõtete) hallatavatele veebilehtedele 
garantiid ega võta nende toimimise eest endale mingit vastutust. Selliste lehtede 
avamisel peaksite turvalisuse või sisu osas rakendama ettevaatusabinõusid.
Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, 
EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE EGA SISU SUHTES 
MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID 
MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI 
OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES 

HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST 
EELNEVALT TEAVITAMATA.
Teatud toodete ja neile vastavate rakenduste ja teenuste kättesaadavus 
võib piirkonniti erineda. Lisateavet (sh teavet keelevalikute kohta) küsige 
oma lähimalt  Nokia edasimüüjalt.
Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, 
MMS-funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest 
sisuvormingutest. Teatud teenuste kohta kehtivad eritasud.
Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (sh helinate) ja muude objektide 
kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.
Seadme kohta muu olulise teabe saamiseks vaadake kasutusjuhendit.
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Print Online
Rakenduse Veebiprint abil saate veebi kaudu tellida 
paberfotod otse koju või mõnda kauplusse, kust need 
hõlpsasti kätte saate. Saate tellida ka mitmesuguseid 
valitud pildiga kujundatud tooteid. Saadaolevate toodete 
valik sõltub teenusepakkujast.

Rakenduse Veebiprint kasutamiseks peate installima 
vähemalt ühe prinditeenuse konfiguratsioonifaili. Selle faili 
saate teenusepakkujalt, kes toetab teenust Veebiprint.

Piltide saatmine veebi kaudu printimiseks võib olla 
tasuline. Kui kasutate piltide üleslaadimisteenust 
väljaspool koduvõrku (nt rändlusvõrgus), siis võib piltide 
üleslaadimine olla kulukam. Rändluse kohta leiate 
lisateavet mobiilsideseadme kasutusjuhendist.

Paberfotode tellimine
Printida saab ainult jpeg-vormingus pilte.

Vajutage  ja valige Galerii > Pildid ja video. 
1 Valige pilt (või mitu pilti) ja Valikud > Prindi > 

Telli prinditud pildid.
2 Valige loendist soovitud teenusepakkuja.
3 Valige esmalt Valikud ja siis mõni järgmistest 

võimalustest.

Ava – teenusepakkuja võrguga ühenduse loomiseks.
Teave – teenusepakkuja kohta teabe (nt kaupluse 
aadress, kontaktandmed ja veebilingid lisateabe 
saamiseks) vaatamiseks.
Eemalda – teenusepakkuja eemaldamiseks loendist.
Logi – eelmiste tellimuste üksikasjade vaatamiseks.

4 Kui teatud teenust osutatakse vaid ühes kohas, luuakse 
ühendus teie teenusepakkuja võrguga ning piltide 
eelvaates kuvatakse kõik pildid, mis teil on kaustas 
Galerii valitud. Valige esmalt Valikud ja siis mõni 
järgmistest võimalustest.
Eelvaade – pildi vaatamiseks enne prinditeenuse 
tellimist. Piltide vaatamiseks liikuge üles või alla.
Telli kohe – tellimuse kinnitamiseks.
Muuda tootetellimust – valitud pildi andmete ja 
soovitud eksemplaride arvu muutmiseks. 
Tootetellimuse vaates saate valida, milliseid ja mis 
tüüpi tooteid soovite tellida. Saadaolevate toodete ja 
võimaluste valik sõltub teenusepakkujast.
Teiste piltide andmete vaatamiseks ja muutmiseks 
liikuge vasakule või paremale.
Muuda kliendiandmeid – kliendi ja tellimuse andmete 
muutmiseks.
Lisa foto – tellimusse uute piltide lisamiseks.
Eemalda foto – tellimusest piltide eemaldamiseks.
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5 Kui pakutav teenus on jaemüügiteenus, luuakse 
ühendus teie teenusepakkujaga ja te peate valima 
kaupluse, kuhu soovite oma tellitud piltidele järele 
minna. Piltide eelvaates kuvatakse kõik pildid, mis teil 
on kaustas Galerii valitud. Sõltuvalt teenusepakkujast 
võite saada sirvida ja otsida sobivaid kauplusi 
mitmesuguste otsingukriteeriumide alusel.
Valitud kaupluse andmete (nt avamisaja) 
vaatamiseks valige Valikud > Teave (kui 
teenusepakkuja seda võimaldab).
Liikuge soovitud jaemüügipunkti nimele ning vajutage 
juhtnuppu. Enne tellimist saate kuvada piltide eelvaate, 
muuta piltide andmeid või kliendiandmeid, lisada 
tellimusse uusi pilte või olemasolevaid eemaldada. 
Paberfotode tellimiseks valige Valikud > Telli kohe.

Pooleliolevaid tellimusi saab mustandina salvestada.  
Mustand avatakse teenuse Veebiprint järgmisel 
kasutamisel.


