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EI TAKUUTA
Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja 
omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia 
ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai 
immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai 
toimivuudesta eikä sovelluksissa tai ohjeaineistoissa annetuista tiedoista. 
Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta. 
SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, 
ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA 
NIMENOMAISTA TAI KONDLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA 
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA 
EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN 
NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA 
ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA 
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, 
ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI 
TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.
© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä 
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja 
yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia 
ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman 
ennakkoilmoitusta.
ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN 
LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ 
EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ 
VAHINGOISTA.
Laitteeseen on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien 
osapuolien Internet-sivuille. Voit käyttää laitteella myös muita kolmansien 
osapuolien sivustoja. Kolmansien osapuolien sivustot eivät liity Nokiaan, eikä 
Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, 
noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten.
TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN 
VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA 
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA 
MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA 
LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN 

MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA 
ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.
Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. 
Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.
Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat SIM-korttikohtaisia ja/tai verkkokohtaisia 
tai MMS-kohtaisia tai niiden käytettävyys määräytyy laitteiden yhteensopivuuden 
ja tuettujen sisältömuotojen mukaan. Jotkin palvelut ovat saatavissa erillistä 
korvausta vastaan.
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.
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Voit tallentaa kuvia ja videoleikkeitä yhteensopiviin 
online-albumeihin, blogeihin tai muihin Webissä oleviin 
palveluihin, joista muut käyttäjät voivat katsella niitä. Voit 
lähettää sisältöä, tallentaa keskeneräisiä merkintöjä 
luonnoksina ja jatkaa niiden muokkaamista myöhemmin 
sekä tarkastella albumien sisältöä. Tuetut sisältötyypit 
saattavat vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

Käytön aloittaminen
Palvelu on tilattava kuvien online-jakoa tarjoavalta 
palveluntarjoajalta. Palvelun voi tavallisesti tilata 
palveluntarjoajan Web-sivuilta. Lisätietoja palvelun 
tilaamisesta saat palveluntarjoajaltasi. Lisätietoja 
yhteensopivista palveluntarjoajista saat osoitteesta 
www.nseries.com/support.

Kun avaat palvelun ensimmäistä kertaa Online-jako-
sovelluksessa, näet kehotuksen luoda uuden tilin ja 
määrittää sille käyttäjätunnuksen ja salasanan. Voit 
tarkastella asetuksia myöhemmin valitsemalla Avaa 
online-palvelu > Valinnat > Asetukset. Katso ”Online-
jaon asetukset”, s. 4.

Kuvien lähettäminen
Paina -näppäintä ja valitse Galleria > Kuvat ja videot, 
sitten tiedostot, jotka haluat siirtää, ja sen jälkeen 
Valinnat > Lähetä > Lähetä Webiin. Voit siirtyä 
käyttämään online-palveluja myös pääkamerasta.

Valitse palvelu -näkymä avautuu. Voit luoda uuden tilin 
palveluun valitsemalla Valinnat > Lisää uusi tili tai 
valitsemalla palveluluettelosta palvelukuvakkeen, jossa 
lukee Luo uusi. Jos olet lisännyt uuden tilin offline-tilassa 
tai muokannut tilin tai palvelun asetuksia yhteensopivan 
tietokoneen Web-selaimella, voit päivittää laitteen 
palveluluettelon valitsemalla Valinnat > Hae palvelut. 
Voit valita palvelun painamalla selausnäppäintä.

Kun valitset palvelun, valitut kuvat ja videot näkyvät 
muokkaustilassa. Voit avata ja katsella tiedostoja, järjestää 
ne uudelleen, lisätä niihin tekstiä tai lisätä uusia 
tiedostoja.

Voit muodostaa yhteyden palveluun ja lähettää tiedostoja 
Webiin valitsemalla Valinnat > Lähetä tai painamalla 

-näppäintä.
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Voit peruuttaa Webiin lähetyksen ja tallentaa merkinnän 
luonnoksena valitsemalla Takaisin > Tallenna 
luonnoksena. 

Jos haluat tarkastella meneillään olevia lähetyksiä, paina 
-näppäintä ja valitse Galleria > Kuvat ja videot > 

Valinnat > Avaa online-palvelu. Palveluluettelossa näkyy 
kunkin palvelun lähetysten tila. Jos haluat peruuttaa 
meneillään olevan lähetyksen, valitse käytössä oleva 
palvelu ja valitse Valinnat > Peruuta, Tallenna 
luonnoksena tai Poista.

Online-palvelun avaaminen
Jos haluat tarkastella lähetettyjä kuvia ja videoita online-
palvelussa sekä laitteeseesi tallennettuja luonnoksia ja 
lähetettyjä merkintöjä, valitse Kuvat ja videot > 
Valinnat > Avaa online-palvelu. Jos olet lisännyt uuden 
tilin offline-tilassa tai muokannut tilin tai palvelun 
asetuksia yhteensopivan tietokoneen Web-selaimella, voit 
päivittää laitteen palveluluettelon valitsemalla Valinnat > 
Hae palvelut. Kunkin palvelun lähetyksen tila näkyy 
luettelossa palvelun nimen alla. 

Valitse palvelu luettelosta. Jos haluat muodostaa yhteyden 
palveluun selaimella Internet-yhteyttä käyttämällä, valitse 
Valinnat >Muod. yhteys palveluun. Jos haluat tarkastella 
äskettäin laitteesta lähettämiäsi kohteita, valitse 
Valinnat >Viime lähetykset.

Online-jaon asetukset
Jos haluat muokata online-jaon asetuksia, valitse 
Online-jako-sovelluksessa Avaa online-palvelu > 
Valinnat > Asetukset.

Omat tilit
Omat tilit -valikossa voit lisätä uusia tilejä tai muokata 
aiemmin luotuja tilejä. Voit luoda uuden tilin valitsemalla 
Valinnat > Lisää uusi tili. Voit muokata aiemmin luotua 
tiliä valitsemalla muokattavan tilin ja sen jälkeen 
Valinnat > Muokkaa. Valitse jokin seuraavista:

Tilin nimi – Voit antaa tilille haluamasi nimen.

Palveluntarjoaja – Voit valita palveluntarjoajan, jota 
haluat käyttää. Aiemmin luodun tilin palveluntarjoajaa 
ei voi vaihtaa, vaan uutta palveluntarjoajaa varten on 
luotava uusi tili. Jos poistat tilin Omat tilit -valikossa, 
myös tiliin liittyvät palvelut poistuvat laitteesta, mukaan 
lukien palveluun lähetetyt kohteet.

Käyttäjänimi ja Salasana – Voit kirjoittaa käyttäjänimen 
ja salasanan, jotka loit tiliä varten online-palveluun 
rekisteröityessäsi.

Lähetettävän kuvan koko – Voit määrittää palveluun 
lähetettävien kuvien koon.
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Sovelluksen asetukset

Kuvan koko näytössä – Voit valita, minkä kokoisena 
kuva näkyy laitteen näytössä. Tämä asetus ei vaikuta 
lähetettävän kuvan kokoon.

Tekstin koko näytössä – Voit valita luonnoksina 
tallennettujen ja lähetettyjen merkintöjen sekä 
uusien merkintöjen fonttikoon.

Lisäasetukset
Oletusyhteysosoite – Voit vaihtaa yhteysosoitteen, jota 
laite käyttää muodostaessaan yhteyden online-palveluun.
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