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EI TAKUUTA
Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat 
ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. 
Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia 
tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta 
tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai ohjeaineistoissa annetuista tiedoista. 
Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta. 
SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, 
ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA 
NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA 
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI 
NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA 
MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI 
TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA 
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN 
TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN 
PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.
© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä 
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden 
ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia 
ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman 
ennakkoilmoitusta.
ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN 
LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ 
EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ 
VAHINGOISTA.
Laitteeseen on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien 
osapuolien Internet-sivuille. Voit käyttää laitteella myös muita kolmansien 
osapuolien sivustoja. Kolmansien osapuolien sivustot eivät liity Nokiaan, eikä 
Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, 
noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten.
TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN 
VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA 
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA 
MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA 
LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN 

MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA 
ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.
Tuotteiden ja niiden sovellusten ja palveluiden saatavuus voi vaihdella alueittain. 
Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.
Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat SIM-korttikohtaisia ja/tai verkkokohtaisia 
tai MMS-kohtaisia tai niiden käytettävyys määräytyy laitteiden yhteensopivuuden 
ja tuettujen sisältömuotojen mukaan. Jotkin palvelut ovat saatavissa erillistä 
korvausta vastaan.
Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) 
tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai 
edelleen lähettämisen.
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.
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Online-tulostus

Online-tulost.-sovelluksen avulla voit tilata kuvistasi 
paperikuvia verkkopalvelusta suoraan kotiisi tai 
liikkeeseen, josta voit hakea ne. Voit myös tilata valitusta 
kuvasta erilaisia tuotteita. Saatavilla oleva tuotevalikoima 
vaihtelee palveluntarjoajan mukaan.

Jotta voit käyttää Online-tulost.-palvelua, laitteessa 
täytyy olla asennettuna ainakin yksi tulostuspalvelun 
asetuksia sisältävä tiedosto. Näitä tiedostoja saat Online-
tulost.-palvelua tukevilta tulostuspalveluiden tarjoajilta.

Kuvien palveluun lähettämisestä voidaan periä 
datansiirtomaksu. Kuvien siirtäminen käytettäessä muun 
kuin oman operaattorin verkkoa (verkkovierailun aikana) 
voi maksaa tavallista enemmän. Lisätietoja 
verkkovierailusta on laitteen käyttöoppaassa.

Paperikuvien tilaaminen
Voit tulostaa vain .jpeg-muodossa olevia kuvia.

Paina -näppäintä ja valitse Galleria > Kuvat ja videot. 
1 Valitse yksi kuva tai useita kuvia ja Valinnat > 

Tulosta > Tilaa kuvat.
2 Valitse palveluntarjoaja luettelosta.
3 Valitse Valinnat ja jokin seuraavista:

Avaa – Voit muodostaa yhteyden palveluntarjoajan 
palvelimeen.
Tiedot – Voit tarkastella palveluntarjoajan tietoja, 
kuten liikkeen osoitetta, yhteystietoja ja Web-linkkejä, 
joista voit saada lisätietoja palveluntarjoajasta.
Poista – Voit poistaa palveluntarjoajan luettelosta.
Loki – Voit tarkastella edellisten tilausten tietoja.

4 Jos tarjottu palvelu on yksittäisen liikkeen palvelu, 
laite muodostaa yhteyden palveluntarjoajaan ja 
Galleria-sovelluksessa valitsemasi kuvat näkyvät 
esikatselunäkymässä. Valitse Valinnat ja jokin 
seuraavista:
Esikatselu – Voit tarkastella kuvaa ennen paperikopion 
tilaamista. Katsele kuvia selaamalla ylöspäin 
tai alaspäin.
Tilaa – Voit lähettää tilauksesi.
Muuta tilausta – Voit muokata tuotteen tietoja ja 
kuvasta tilattavien kopioiden lukumäärää. Tuotteen 
tilausnäkymässä voit valita, minkä tuotteen haluat 
tilata. Saatavilla olevat vaihtoehdot ja tuotteet 
vaihtelevat palveluntarjoajan mukaan.
Voit tarkastella ja muuttaa muiden kuvien tietoja 
selaamalla vasemmalle tai oikealle.
Muuta asiakkaan tietoja – Voit muuttaa asiakas- 
ja tilaustietoja.
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Lisää kuva – Voit lisätä kuvia tilaukseen.
Poista kuva – Voit poistaa kuvia tilauksesta.

5 Jos tarjottu palvelu on vähittäiskauppiasketjun palvelu, 
laite muodostaa yhteyden palveluntarjoajaan ja sinun 
on valittava liike, josta haluat noutaa kuvat. Kuvien 
esikatselunäkymässä näkyvät Galleria-sovelluksessa 
valitsemasi kuvat. Sen mukaan, mitä palveluntarjoajaa 
käytät, sinulla saattaa olla mahdollisuus selata tai etsiä 
liikkeitä erilaisin perustein.
Voit tarkistaa tietoja, kuten valitun liikkeen aukioloajat, 
valitsemalla Valinnat > Tiedot (jos palveluntarjoaja 
tarjoaa nämä tiedot).
Selaa haluamasi liikkeen kohdalle ja paina 
selausnäppäintä. Voit esikatsella kuvia ennen 
tilaamista, muuttaa kuvan tietoja tai asiakastietoja 
tai lisätä tai poistaa kuvia tilauksesta. Tilaa kuvat 
valitsemalla Valinnat > Tilaa.

Voit tallentaa keskeneräiset tilaukset luonnoksina. 
Luonnos avautuu, kun seuraavan kerran käytät 
Online-tulost.-palvelua.
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