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© 2008 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi
helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.
Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata
on keelatud.
Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma
sellest ette teatamata.
KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK
MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA
NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU
SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD
OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT
TEAVITAMATA.
Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial
ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja
tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute
rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI
KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD
ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI
TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA
TEISI ÕIGUSI.
Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele
kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta
nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt
Nokia edasimüüjalt.

Mõned toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-ist või seadmete ühilduvusest ja toetatud sisuvormingutest. Mõnedele
teenustele kehtivad täiendavad tasud.
Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.
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Veebiprint
Veebiprindi teave
Veebi kaudu printimise funktsioon võimaldab
tellida prinditud fotod otse koju või poodi, kuhu
saate neile järele minna. Valitud pildiga saab tellida
ka eri tooteid. Saadaolevad tooted sõltuvad
teenusepakkujast.
Veebiprindifunktsiooni kasutamiseks peab
installitud olema vähemalt üks prinditeenuse
konfiguratsioonifail. Need failid on saadaval
veebiprindifunktsiooni toetavatelt prinditeenuste
pakkujatelt.
Piltide saatmisele teenusesse võivad kehtida
täiendavad tasud. Piltide saatmine
üleslaadimiseks, kui olete väljaspool oma
koduoperaatori võrku (rändlusel), võib suurendada
andmesidetasusid. Lisateavet rändluse kohta leiate
oma seadme kasutusjuhendist.

Paberipiltide tellimine
Printida saab ainult JPEG-vormingus pilte.
1. Valige Fotod > Jäädvustused.

2. Valige pildid ja seejärel Valikud > Prindi > Telli
paberpildid.

3. Valige loendist teenusepakkuja.
4. Valige Valikud ja siis mõni järgmistest

valikutest.
● Ava  — teenusepakkujaga ühenduse

loomiseks.
● Teave  — teenusepakkuja kohta teabe

vaatamiseks.
● Eemalda  — teenusepakkuja loendist

eemaldamiseks.
● Seaded  — vaikepöörduspunkti seadete

muutmiseks.
● Vaikepöörduspunkt  — kasutatava

Interneti-pöörduspunkti valimiseks.
● Logi  — eelmiste tellimuste üksikasjade

vaatamiseks.
● Uuenda teenused  — teenuste võrgus

uuendamiseks.
5. Kui pakutav teenus hõlmab vaid üht poodi,

ühendatakse teid teenusepakkujaga ning te
saate vaadata kaustas Fotod valitud piltide
eelvaateid.
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Valige Valikud ja siis mõni järgmistest
valikutest.
● Eelvaade  — pildi vaatamiseks enne

paberpildi tellimist. Piltide vaatamiseks
liikuge neis üles või alla.

● Kuva toode  — toote eelvaate avamiseks.
● Telli kohe  — tellimuse esitamiseks.
● Muuda tootetellimust  — toote üksikasjade

ja valitud pildi eksemplaride arvu
täpsustamiseks. Toote tellimise vaates saate
valida tellitava toote ja tüübi. Saadaolevate
võimaluste ja toodete valik oleneb
teenusepakkujast.
Muude piltide üksikasjade vaatamiseks või
muutmiseks liikuge vasakule või paremale.

● Muuda klienditeavet  — kliendi- ja
tellimisteabe muutmiseks.

● Lisa foto  — tellimusele piltide lisamiseks.
● Eemalda foto  — tellimusest piltide

eemaldamiseks.
6. Kui pakutav teenus hõlmab mitut jaemüüjat,

ühendatakse teid teenusepakkujaga ning
seejärel tuleb teil valida pood, kuhu soovite
paberpiltidele järele minna. Piltide eelvaates
kuvatakse kaustas Fotod valitud pildid.
Olenevalt teenusepakkujast võidakse teile
pakkuda võimalusi poodide sirvimiseks ja
otsimiseks eri otsingukriteeriumide põhjal.

Üksikasjade, (nt valitud poe lahtiolekuajad)
vaatamiseks valige Valikud > Teave (kui
teenusepakkuja seda võimaldab).
Liikuge mõnele poele, kuhu saab piltidele järele
minna, ning vajutage juhtnuppu. Enne tellimist
saab vaadata piltide eelvaateid, muuta pildi
üksikasju või klienditeavet või lisada või
eemaldada tellimusest pilte. Pildi tellimiseks
valige Valikud > Telli kohe.

Lõpetamata tellimuse saab salvestada mustandina.
Mustand avatakse järgmisel veebiprintimise
rakenduse kasutamisel.
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