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NU SE OFERÃ GARANÞII
Este posibil ca aplicaþiile oferite de terþe pãrþi ºi furnizate împreunã cu aparatul 
Dvs. sã fi fost create de ºi sã aparþinã unor persoane sau entitãþi neafiliate la sau 
care nu au nicio legãturã cu Nokia. Nokia nu deþine drepturi de autor sau de 
proprietate intelectualã asupra aplicaþiilor aparþinând unor terþe pãrþi. Ca atare, 
Nokia nu îºi asumã nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicaþii la 
utilizatorul final, privind funcþionarea acestor aplicaþii sau privind informaþiile 
prezentate în aceste aplicaþii sau materiale. Nokia nu oferã nicio garanþie pentru 
aplicaþiile oferite de terþe pãrþi. UTILIZÂND APLICAÞIILE CONFIRMAÞI FAPTUL CÃ 
ACESTEA SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FÃRÃ NICIUN FEL DE GARANÞIE EXPLICITÃ 
SAU IMPLICITÃ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILÃ. DE ASEMENEA, 
CONFIRMAÞI FAPTUL CÃ, NICI NOKIA ªI NICI AFILIAÞII SÃI NU OFERÃ NICIUN FEL 
DE DECLARAÞII SAU GARANÞII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FÃRÃ A SE 
LIMITA LA GARANÞII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU 
APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANÞII PRIVIND FAPTUL CÃ 
APLICAÞIILE NU VOR ÎNCÃLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MÃRCI COMERCIALE 
SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERÞE PÃRÞI.
© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ºi N76 sunt mãrci comerciale sau mãrci 
comerciale înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme 
menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând 
proprietarilor respectivi.
Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul 
de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã 
notificare prealabilã.
ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILÃ, ÎN NICIO SITUAÞIE, NOKIA 
SAU PROPRIETARII LICENÞELOR ACHIZIÞIONATE DE NOKIA NU ÎªI ASUMÃ 
RÃSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE INFORMAÞII SAU DE VENITURI 
SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU 
INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.
Este posibil ca pe aparat sã fie preinstalate marcaje ºi legãturi site-uri Internet ale 
unor terþe pãrþi. De asemenea, aveþi posibilitatea sã accesaþi la site-urile altor terþe 
pãrþi cu ajutorul aparatului. Site-urile terþelor pãrþi nu sunt afiliate la Nokia ºi 
Nokia nu sprijinã ºi nu îºi asumã rãspunderea pentru acestea. Când accesaþi aceste 
site-uri, trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul.
CONÞINUTUL ACESTUI DOCUMENT ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEPÞIA 
CAZURILOR PREVÃZUTE DE LEGEA APLICABILÃ, NICIUN FEL DE GARANÞII, EXPLICITE 
SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FÃRÃ A SE LIMITA LA GARANÞIILE IMPLICITE DE 
VANDABILITATE ªI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERÃ ÎN LEGÃTURÃ CU 

ACURATEÞEA, CORECTITUDINEA SAU CONÞINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎªI 
REZERVÃ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE 
ORICÂND, FÃRÃ NOTIFICARE PREALABILÃ.
Disponibilitatea anumitor produse, a aplicaþiilor ºi serviciilor acestora poate varia 
în funcþie de regiune. Consultaþi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii ºi informaþii 
asupra disponibilitãþii opþiunilor de limbã.
Unele operaþii ºi funcþii sunt dependente de cartela SIM ºi/sau de reþea, de serviciul 
MMS sau de compatibilitatea aparatelor ºi formatelor de conþinut acceptate. 
Pentru anumite servicii pot fi percepute tarife separate.
Protecþia drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul 
sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv tonuri de apel) sau a altui 
tip de conþinut.
Pentru alte informaþii importante referitoare la aparatul Dvs., consultaþi ghidul 
utilizatorului.
EDIÞIA 2 RO



Po
ze

 o
nl

in
e
Poze online

Cu aplicaþia Poze online puteþi comanda fotografii online, 
direct acasã sau la un magazin, de unde le puteþi ridica 
ulterior. De asemenea, puteþi comanda diferite produse cu 
imaginea selectatã. Produsele disponibile depind de 
furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza Poze online, trebuie sã aveþi instalat cel 
puþin un fiºier de configurare pentru serviciul de 
imprimare. Fiºierele se pot obþine de la furnizorii de servicii 
de imprimare care acceptã Poze online.

Este posibil sã vi se factureze tariful de transfer de date 
pentru expedierea imaginilor la serviciu. Este posibil ca 
încãrcarea imaginilor în timp ce utilizaþi roaming în afara 
reþelei de domiciliu sã majoreze costul transferului de date. 
Pentru mai multe informaþii despre roaming, citiþi ghidul 
utilizatorului pentru aparatul Dvs.

Comandarea fotografiilor
Nu puteþi imprima decât imagini în format .jpeg.

Apãsaþi  ºi selectaþi Galerie > Imagini ºi video.
1 Selectaþi una sau mai multe imagini ºi Opþiuni > 

Imprimare > Comandã fotografii.
2 Selectaþi un furnizor de servicii din listã.

3 Selectaþi Opþiuni ºi din urmãtoarele opþiuni:
Deschidere — pentru a iniþia conexiunea cu furnizorul 
de servicii
Informaþii — pentru a vizualiza informaþii despre 
furnizorul de servicii, cum ar fi adresa magazinului, 
date de contact ºi legãturi Web cãtre pagini cu mai 
multe informaþii referitoare la furnizorul de servicii.
ªtergere — pentru a ºterge furnizorul de servicii 
din listã
Jurnal — pentru a vizualiza detalii despre comenzile 
anterioare

4 Dacã serviciul furnizat este disponibil printr-un singur 
distribuitor, veþi fi conectat la furnizorul de servicii 
ºi ecranul de previzualizare a imaginilor va afiºa 
imaginile pe care le selectaþi în Galerie. Selectaþi 
Opþiuni ºi din urmãtoarele opþiuni:
Previzualizare — pentru a vizualiza imaginea înainte 
de a comanda fotografia. Parcurgeþi în sus sau în jos 
pentru a vizualiza imaginile.
Comandaþi acum — pentru a trimite comanda
Modif. comandã produs — pentru a modifica detaliile 
produsului ºi numãrul de exemplare pentru imaginea 
selectatã. În ecranul de comandã puteþi selecta 
produsul pe care doriþi sã-l comandaþi ºi tipul acestuia. 
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Opþiunile ºi produsele disponibile depind de furnizorul 
de servicii.
Derulaþi în stânga sau dreapta pentru a vizualiza ºi 
modifica detaliile celorlalte imagini.
Modificare inf. client — pentru a modifica informaþiile 
despre client ºi comandã
Adãugare imagine — pentru a adãuga mai multe 
imagini la comandã
ªtergere imagine — pentru a ºterge imagini din 
comandã

5 Dacã serviciul oferit este un serviciu al unui grup cu 
amãnuntul, veþi fi conectat la furnizorul de servicii ºi va 
trebui sã selectaþi un magazin de unde doriþi sã 
colectaþi articolele imprimate. Ecranul de 
previzualizare a imaginilor afiºeazã imaginile pe care le 
selectaþi în Galerie. În funcþie de furnizorul de servicii, 
puteþi avea opþiunea de a parcurge ºi cãuta magazine 
dupã diferite criterii.
Pentru a verifica detalii, cum ar fi programul de 
funcþionare al magazinului selectat, selectaþi 
Opþiuni > Informaþii (dacã este oferit de furnizorul 
de servicii).
Parcurgeþi pânã la magazinul de unde doriþi sã ridicaþi 
fotografiile ºi apãsaþi tasta de parcurgere. Puteþi 
previzualiza imaginile înainte de a comanda, modifica 
detaliile imaginilor sau informaþiile despre client sau 
puteþi adãuga sau ºterge imagini din comandã. Pentru 

a comanda fotografiile, selectaþi Opþiuni > 
Comandaþi acum.

Comenzile nefinalizate pot fi memorate sub formã de 
ciorne. Ciorna se deschide data viitoare când utilizaþi 
Poze online.


