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GARANTÝ REDDÝ
Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia 
ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. 
Baðýmsýz geliþtirici uygulamalarýnýn telif haklarý veya fikri mülkiyet haklarý Nokia'ya 
ait deðildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara iliþkin son kullanýcý desteðiyle veya 
uygulamalarýn çalýþmasýyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan 
herhangi bir bilgi hakkýnda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diðer þahýslara ait 
uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ 
DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR TÜRDE GARANTÝ 
OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE “OLDUKLARI GÝBÝ” 
SAÐLANMIÞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESÝNÝZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAÐLI 
ORTAKLARI; UNVAN, SATILABÝLÝRLÝK VEYA BELLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK YA DA 
YAZILIMLARIN DÝÐER ÜRETÝCÝLERE AÝT PATENTLERÝ, TELÝF HAKLARINI, TÝCARÝ 
MARKALARI VEYA DÝÐER HAKLARI ÝHLAL ETMEYECEÐÝ KONULARINDAKÝ 
GARANTÝLER DE DAHÝL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOÞULUYLA, AÇIK 
VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTÝ VERMEMEKTE 
OLDUÐUNU KABUL ETMEKTESÝNÝZ.
© 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya 
tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi 
sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir.
Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan 
herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma 
hakkýný saklý tutar.
UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE, Nokia YA DA HERHANGÝ BÝR 
LÝSANSÖRÜ, hÝçbÝr durumda, meydana gelme nedenÝ ne olursa olsun oluþabÝlecek 
herhangÝ bir gelÝr, kar veya verÝ kaybIndan veya özel, BEKLENMEYEN, BÝR ÞEYÝN 
SONUCUNDA MEYDANA GELEN ya da dolaylI hasar veya kayIplardan sorumlu 
tutulamaz.
Cihazýnýzda önceden yüklenmiþ yer imleri ve diðer þahýslara ait internet sitesi 
baðlantýlarý olabilir. Diðer þahýslara ait sitelere de cihazýnýzla eriþebilirsiniz. 
Diðer þahýslara ait sitelerin Nokia ile baðlantýsý olmayýp Nokia bu siteler için 
herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadýr. Bu gibi sitelere 
eriþmek isterseniz, güvenlik ve içerikle ilgili önceden önlemler almalýsýnýz.
ÝÞBU BELGENÝN ÝÇERÝÐÝ “OLDUÐU GÝBÝ” SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKÝ 
KANUNLARIN GEREKTÝRDÝÐÝ HALLER DIÞINDA, TÝCARÝ OLARAK SATILABÝLÝRLÝK, 
ÝYÝ BÝR EVSAFTA OLMA VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK ÝLE ÝLGÝLÝ ZIMNÝ 
GARANTÝLER DE DAHÝL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK 
ÞARTIYLA, ÝÞBU BELGENÝN DOÐRULUÐU, GÜVENÝLÝRLÝÐÝ VEYA ÝÇERÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ 

OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNÝ HERHANGÝ BÝR GARANTÝ VERÝLMEMÝÞTÝR. NOKIA, 
HERHANGÝ BIR ZAMANDA, ÖNCEDEN BÝLDÝRÝMDE BULUNMAKSIZIN, ÝÞBU BELGEYÝ 
DEÐÝÞTÝRME VEYA GEÇERSÝZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
Bazý ürünlerin, uygulamalarýnýn ve servislerin kullanýlabilirliði, bölgelere göre 
farklýlýk gösterebilir. Ayrýntýlar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakýn Nokia 
bayiine danýþýn.
Bazý iþlemler ve özellikler SIM karta ve/veya þebekeye, MMS’e veya cihazlarýn 
uyumluluðuna ve desteklenen içerik biçimlerine baðlýdýr. Bazý servisler ayrý bir 
ücretlendirmeye tabidir.
Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve baþka içerik 
öðelerinin kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya 
iletilmesine engel oluþturabilir.
Cihazýnýz hakkýndaki diðer önemli bilgiler için kullaným kýlavuzuna bakýn.
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lirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan 

a baðlantý baþlatmak için 

ý hakkýnda maðaza adresi, irtibat 
ðlayýcý hakkýnda daha fazla bilgi 
rý gibi bilgiler görüntüler.
cýyý listeden kaldýrmak için 

sipariþlere ait bilgileri görüntüler.
 maðaza ise, servis saðlayýcýya 
rüntü ön izleme görünümünde, 

tiðiniz görüntüler gösterilir. 
lirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan 

ariþi verilmeden önce fotoðrafý 
rý görüntülemek için yukarý veya 

pariþinizi iletir.
ir - Ürün bilgileri ve seçilen 
yýsý deðiþtirilir. Ürün sipariþi 
etmek istediðiniz ürünü ve 
lirsiniz. Kullanabileceðiniz 
servis saðlayýcýya baðlýdýr.
Çevrimiçi Baský
Çevrimiçi baský ile görüntülerinizin baskýlarýný çevrimiçi 
olarak doðrudan evinize gönderilmek veya bir maðazadan 
teslim almak üzere sipariþ edebilirsiniz. Seçilen resimle 
ilgili farklý ürünlerin sipariþini de verebilirsiniz. 
Edinebileceðiniz ürünler servis saðlayýcýya baðlýdýr.

Çevrimiçi baský uygulamasýný kullanabilmek için, en az bir 
adet baský servisi yapýlandýrma dosyasý yüklemeniz gerekir. 
Bu dosyalar Çevrimiçi baský desteði veren baský servis 
saðlayýcýlarýndan edinilebilir.

Görüntülerin servise gönderilmesi için ücretlendirme 
uygulanabilir. Ana operatör þebekenizin dýþýnda gezinirken 
görüntü göndermek veri maliyetlerinizi artýrabilir. Gezinme 
ile ilgili daha fazla bilgi için cihazýnýzýn kullaným 
kýlavuzuna bakýn.

Baský sipariþi verme
Yalnýzca .jpeg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz.

 tuþuna basýn ve Galeri > Grnt. ve vid. seçeneðini 
belirleyin. 
1 Bir veya daha çok görüntü seçin ve Seçenek > Bas > 

Baský sipariþi ver seçeneðini belirleyin.
2 Listeden bir servis saðlayýcý seçin.

3 Seçenek seçeneðini be
seçim yapýn:
Aç - Servis saðlayýcýyl
kullanýlýr.
Bilgi - Servis saðlayýc
ayrýntýlarý ve servis sa
içeren web baðlantýla
Kaldýr - Servis saðlayý
kullanýlýr.
Ýþlem Kaydý - Önceki 

4 Servis saðlayýcý tek bir
baðlandýktan sonra gö
Galeri klasöründe seç
Seçenek seçeneðini be
seçim yapýn:
Ön izleme - Baský sip
görüntüler. Fotoðrafla
aþaðý ilerleyin.
Þimdi sipariþ ver - Si
Ürün sipariþini deðiþt
fotoðraflarýn kopya sa
görünümünde sipariþ 
ürünün türünü seçebi
seçenekler ve ürünler 
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ký Diðer resimlerin resim bilgilerini görmek ve deðiþtirmek 
için sola veya saða kaydýrýn.
Müþteri bilgi. deðiþtir - Müþteri ve sipariþ bilgilerini 
deðiþtirmek için kullanýlýr.
Görüntü ekle - Sipariþinize baþka fotoðraflar eklemek 
için kullanýlýr.
Görüntüyü kaldýr - Fotoðraflarý sipariþinizden 
çýkarmak için kullanýlýr.

5 Sunulan servis perakende grup servisi ise, servis 
saðlayýcýya baðlandýktan sonra baskýlarýnýzý almak 
istediðiniz maðazayý seçmeniz gerekir. Görüntü ön 
izleme görünümünde, Galeri klasöründe seçtiðiniz 
görüntüler gösterilir. Servis saðlayýcýya baðlý olarak, 
maðaza tarama ve arama, farklý arama ölçütleri ile 
yapýlabilir.
Seçili maðazanýn açýlýþ saatleri gibi ayrýntýlarý kontrol 
etmek için Seçenek > Bilgi seçeneðini belirleyin (servis 
saðlayýcý tarafýndan saðlanýyorsa).
Tercih ettiðiniz satýn alma noktasýna gidin ve kaydýrma 
tuþuna basýn. Görüntüleri sipariþ vermeden önce 
önizleyebilir, görüntü ayrýntýlarýný veya müþteri 
bilgilerini deðiþtirebilir ya da sipariþe görüntü 
ekleyebilir veya çýkarabilirsiniz. Baskýlarý sipariþ etmek 
için Seçenek > Þimdi sipariþ ver seçeneðini belirleyin.

Bitmemiþ sipariþleri taslak olarak kaydedebilirsiniz. 
Taslak, bir sonraki Çevrimiçi baský kullanýmýnýzda açýlýr.


