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BREZ JAMSTEV
Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fiziènih 
ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z dru¾bo Nokia. Nokia nima avtorskih 
pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne 
prevzema odgovornosti za morebitno podporo konènim uporabnikom, delovanje teh 
aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev 
za te aplikacije. Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE 
TAK©NE, KAKR©NE SO, BREZ KAKR©NIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, 
IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI 
DRU®BA NOKIA NITI NJENE PODRU®NICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI 
VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUÈNO, VENDAR NE OMEJENO NA 
JAMSTVA O LASTNI©TVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA 
DOLOÈEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KR©IJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH 
PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.
© 2007 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries in N76 so blagovne znamke ali za¹èitene 
blagovne znamke dru¾be Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in 
podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.
Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridr¾uje pravico do sprememb in 
izbolj¹av vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.
DRU®BA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE 
PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKR©NO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI 
DOHODKA ALI KAKR©NO KOLI POSEBNO, NAKLJUÈNO, POSLEDIÈNO ALI POSREDNO 
©KODO, KI BI NASTALA NA KAKR©EN KOLI NAÈIN, ÈE TO DOVOLJUJE VELJAVNA 
ZAKONODAJA.
V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave za spletne strani 
tretjih strank. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso 
nikakor povezane z dru¾bo Nokia, ki tudi ne jamèi za njihovo vsebino in jih ne 
priporoèa. Ko dostopate do njih, upo¹tevajte ustrezne varnostne ukrepe.
VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA „TAK©NA, KOT JE“. RAZEN ZA TO, 
KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANÈNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA 
DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUÈNO 
Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR 
NE OMEJENO NANJE. DRU®BA NOKIA SI PRIDR®UJE PRAVICO DO SPREMEMBE 
TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA 
OBVESTILA.
Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti 
in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri poobla¹èenih prodajalcih 
izdelkov Nokia.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omre¾ja, storitve 
za veèpredstavnostna sporoèila ali od zdru¾ljivosti naprav in podprtih oblik 
zapisov. Nekatere storitve se plaèajo posebej.
Zaradi za¹èite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prena¹ati 
ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vkljuèno s toni zvonjenja) in druge vsebine.
Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priroèniku za uporabo.
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Z aplikacijo Mobi Tisk lahko naroèite natise slik 
neposredno domov ali pa jih dvignete v prodajalni. 
Naroèite lahko tudi razliène izdelke z izbrano sliko. 
Pri razliènih ponudnikih storitev so na voljo razlièni izdelki.

Da bi lahko uporabljali Mobi Tisk, morate imeti name¹èeno 
vsaj eno datoteko z nastavitvami tiskalne storitve. 
Datoteke lahko dobite pri ponudnikih tiskanja, ki podpirajo 
Mobi Tisk.

Za po¹iljanje slik storitvi boste morda morali plaèati stro¹ke 
podatkovne povezave. Ti stro¹ki bodo verjetno veèji, 
èe boste prena¹ali slike zunaj domaèega omre¾ja. 
Veè informacij o gostovanju v tujih omre¾jih boste na¹li 
v priroèniku za uporabo naprave.

Naroèanje natisnjenih slik
Tiskate lahko samo slike v zapisu .jpeg.

Pritisnite  in izberite Galerija > Slike/video.
1 Izberite eno ali veè slik in Mo¾nosti > Natisni > 

Naroèi slike.
2 S seznama izberite ¾elenega ponudnika storitev.
3 Izberite Mo¾nosti in med temi mo¾nostmi:

Odpri – Vzpostavite povezavo s ponudnikom storitve.

Informacije – Oglejte si informacije o ponudniku 
storitve, na primer naslov prodajalne, kontaktne 
informacije in spletne povezave do dodatnih informacij 
o ponudniku.
Odstrani – Odstranite ponudnika storitve s seznama.
Dnevnik – Oglejte si podrobnosti prej¹njih naroèil.

4 Ko se pove¾ete s storitvijo, ki ima samo eno prodajno 
mesto, se odpre prikaz za predogled slik, kjer vidite 
slike, ki ste jih izbrali v meniju Galerija. Izberite 
Mo¾nosti in med naslednjim:
Predogled – Oglejte si sliko, preden naroèite natis. 
Slike si ogledate tako, da se pomikate navzgor in 
navzdol.
Naroèi zdaj – Oddajte naroèilo.
Spremeni naroèilo – Uredite podrobnosti izdelka in 
¹tevilo kopij za izbrano sliko. V prikazu naroèila izdelka 
lahko izberete, kateri in kak¹ne vrste izdelek ¾elite 
naroèiti. Razpolo¾ljive mo¾nosti in izdelki so odvisni 
od ponudnika storitve.
Pomaknite se levo ali desno, da bi si ogledali in 
spremenili podrobnosti drugih slik.
Spr. podatke o naroèn. – Spremenite informacije 
o kupcu in naroèilu.
Dodaj sliko – V naroèilo dodajte veè slik.
Odstrani sliko – Odstranite slike iz naroèila.
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5 Èe ima storitev veè prodajnih mest, morate po 
vzpostavitvi povezave izbrati tisto mesto, kjer ¾elite 
dvigniti natise. V predogledu slik so slike, ki ste jih 
izbrali v meniju Galerija. Pri nekaterih ponudnikih bodo 
morda na voljo mo¾nosti za brskanje in iskanje 
prodajnih mest z razliènimi merili iskanja.
Èe izberete Mo¾nosti > Informacije, lahko preverite 
podrobnosti, na primer delovni èas izbranega 
prodajnega mesta (èe ponudnik storitve ponuja 
to mo¾nost).
Poi¹èite ¾eleno prodajno mesto in pritisnite tipko 
za pomikanje. Preden oddate naroèilo, si lahko slike 
ogledate, spremenite podrobnosti o slikah in 
informacije o kupcu ter dodate slike v naroèilo ali 
jih odstranite. Natise naroèite tako, da izberete 
Mo¾nosti > Naroèi zdaj.

Nedokonèana naroèila lahko shranite kot osnutke. Osnutek 
se odpre, ko naslednjiè uporabite Mobi Tisk.


