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INGEN GARANTI:
Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av 
personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående 
bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till 
dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon 
slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen 
i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för 
tredjepartsprogrammen. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU 
ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT 
SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD 
SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA 
ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER 
GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN 
UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA 
LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT 
PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, 
VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.
© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som 
tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats 
till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina 
respektive ägare.
Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra 
ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan 
föregående meddelande.
MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN 
NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA 
ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, 
FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN 
ELLER SKADAN.
Enheten kan ha förinstallerade bokmärken eller länkar till webbplatser från tredje 
part. Du kan även visa andra webbplatser från tredje part i din mobila enhet. 
Webbplatser från tredje part har ingen koppling till Nokia, och Nokia varken stödjer 
eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att visa sådana webbplatser bör 
du vidta försiktighetsåtgärder beträffande säkerhet och innehåll.
INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM 
VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA 
GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, 
INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS 

ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, 
VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. 
NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA 
DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.
Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar och tjänster för produkterna 
kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad 
information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.
Viss användning och vissa funktioner är SIM-kort- och/eller nätverksberoende, 
MMS-beroende eller beroende på enhetens kompatibilitet och innehållsformaten 
som stöds. Vissa tjänster kan debiteras separat.
Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga 
uttnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) 
och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.
I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.
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Utskrift online
Med Utskrift online kan du beställa utskrifter av dina 
bilder online direkt hem eller till en butik där du kan hämta 
dem. Du kan även beställa olika produkter med den valda 
bilden. Vilka produkter som finns tillgängliga beror på 
tjänstleverantören.

Om du vill använda Utskrift online måste du ha minst en 
konfigurationsfil för utskriftstjänster installerad. Du kan få 
filerna från utskriftstjänstleverantörer som har stöd för 
Utskrift online.

Du kan få betala datakostnader för att skicka bilderna 
till tjänsten. Datakostnaderna kan öka ytterligare om du 
skickar bilder vid roaming utanför din egen leverantörs 
nätverk. Mer information om roaming finns i enhetens 
användarhandbok.

Beställa utskrifter
Du kan endast skriva ut bilder i JPG-format.

Tryck på  och välj Galleri > Bilder & video. 
1 Välj en eller flera bilder och Val > Skriv ut > 

Beställ utskrifter.
2 Välj en tjänstleverantör i listan.
3 Välj Val och något av följande alternativ:

Öppna – För att ansluta till tjänstleverantören
Info – För att visa information om tjänstleverantören, 
till exempel adressen till en butik, kontaktinformation 
och webblänkar till mer information om 
tjänstleverantören
Ta bort – För att ta bort tjänstleverantören från listan
Logg – För att visa uppgifter om tidigare beställningar

4 Om tjänsten tillhandahålls från en enda butik, ansluts 
du till tjänstleverantören och en vy med 
förhandsgranskningar av bilderna du markerade 
i Galleri visas. Välj Val och något av följande alternativ:
Förhandsgranska – Om du vill visa bilden innan du 
beställer en utskrift. Bläddra uppåt eller nedåt för att 
visa bilderna.
Beställ nu – Om du vill skicka beställningen.
Ändra produktbeställn. – Om du vill ändra 
produktinformationen och antalet kopior för den valda 
bilden. I produktordervyn kan du välja vilken produkt 
och vilken typ du vill beställa. Vilka alternativ och 
produkter som finns tillgängliga beror på 
tjänstleverantören.
Bläddra åt vänster eller åt höger om du vill visa och 
ändra bildinformationen för övriga bilder.
Ändra kundinfo – Om du vill ändra kund- och 
beställningsinformationen.
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Lägg till bild – Om du vill lägga till fler bilder till 
beställningen.
Ta bort bild – Om du vill ta bort bilder från 
beställningen.

5 Om tjänsten som tillhandahålls är en grupptjänst för 
återförsäljaren, ansluts du till tjänstleverantören och 
får välja i vilken butik du vill hämta utskrifterna. 
I förhandsgranskningsvyn visas de bilder du markerade 
i Galleri. Beroende på tjänstleverantören kan du ha 
olika alternativ för att bläddra och söka efter butiker 
med olika sökkriterier.
Om du vill ha information, t.ex. öppettider, för en viss 
butik väljer du Val > Info (om tjänstleverantören har 
någon info).
Bläddra till önskad butik och tryck på 
bläddringsknappen. Du kan förhandsgranska bilderna 
innan du beställer, ändra bildinformation eller 
kundinformation eller lägga till eller ta bort bilder från 
ordern. När du vill beställa utskrifterna väljer du Val > 
Beställ nu.

Beställningar som inte är färdiga kan sparas som utkast. 
Utkastet öppnas nästa gång du använder Utskrift online.
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