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יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של 
אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות 

היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה 
אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של 

יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות 
 כלשהי ליישומי צד-שלישי.

על-ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות 
כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך 
מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, 
במפורש או באופן משתמע, לרבות )אך לא רק( אחריות על בעלות, סחירות או 
כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות 

יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.
 .Nokia 2007 ©  כל הזכויות שמורות. 

Nseries , Nokia Connecting People , Nokia ו-N76 הם סימנים מסחריים או 
סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל 

חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של 
הבעלים המיוחסים להם.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים 
ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות 
מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים 

מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.
ייתכן שההתקן שברשותך כולל סימניות או קישורים מוגדרים-מראש עבור אתרי 

אינטרנט של גורמי צד-שלישי. בנוסף, ייתכן שתוכל לגשת לאתרים אחרים של גורמי 
 ,Nokia-צד-שלישי באמצעות ההתקן. אתרים של גורמי צד-שלישי אינם קשורים ל

ו-Nokia אינה מאשרת אתרים אלה ולא נושאת באחריות כלשהי לגביהם. אם אתה 
בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות בנוגע לאבטחה או לתוכן.
תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" )as is(. מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, 

לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת 
 NOKIA .לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה

שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.
הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות 

מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק 
.Nokia של

פעולות ותכונות מסוימות תלויות בכרטיס ה-SIM ו/או ברשת הסלולרית, ב-MMS או 
בתאימות ההתקנים ובתבניות התוכן הנתמכות. ייתכן שיחולו חיובים נפרדים עבור 

שירותים מסוימים.
הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה 

)לרבות צלצולים( ותכנים אחרים.
לקבלת מידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך, עיין במדריך למשתמש.
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באמצעות היישום Print online, באפשרותך להזמין 
תדפיסים של התמונות שלך באופן מקוון היישר אליך 

הביתה, או לחנות שבה תוכל לאסוף אותם. באפשרותך 
להזמין גם מוצרים שונים עם התמונה שנבחרה. זמינות 

המוצרים תלויה בספק השירות.

כדי שתוכל להשתמש ב-Print online, יש צורך בלפחות 
קובץ הגדרת שירות הדפסה אחד מותקן. ניתן להשיג קבצים 

.Print online-אלה מספקי שירותי הדפסה התומכים ב

ייתכן שייגבו ממך עלויות שירות נתונים עבור שליחת 
התמונות לשירות. ייתכן ששליחה של תמונות לטעינה כאשר 
אתה נודד מחוץ לרשת המפעיל שבביתך, תייקר את עלויות 
שירות הנתונים. לקבלת מידע נוסף אודות נדידה, ראה את 

המדריך למשתמש עבור ההתקן שברשותך.

הזמנת תדפיסים
ניתן להדפיס תמונות בתבנית jpeg.  בלבד.

לחץ על  ובחר גלריה < וידאו ותמונות. 
בחר תמונה או תמונות ובחר אפשרויות < הדפסה < 

הזמנת תדפיסים.
בחר ספק שירות מהרשימה.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:
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 פתיחה—להפעלת החיבור לספק השירות
מידע—להצגת מידע אודות ספק השירות, כגון כתובת החנות, 

פרטי יצירת קשר וקישורי אינטרנט לקבלת מידע נוסף אודות 
 ספק השירות.

 הסרה—להסרת ספק השירות מהרשימה
יומן רישום—להצגת הפרטים של ההזמנות הקודמות

אם השירות המסופק הוא שירות של חנות יחידה, תחובר 
לספק השירות והתצוגה המקדימה של התמונות תציג 
את התמונות שבחרת בגלריה. בחר אפשרויות ומבין 

 האפשרויות הבאות:
 תצוגה מקדימה—להצגת התמונה לפני הזמנת תדפיס. 

 גלול למעלה או למטה להצגת התמונות.
 הזמן כעת—לשליחת ההזמנה

שינוי ההזמנה—להגדרת פרטי המוצר ומספר העותקים 
עבור התמונה הנבחרת. בתצוגת הזמנת המוצרים, 
באפשרותך לבחור את המוצרים ואת סוג המוצרים 

שברצונך להזמין. האפשרויות והמוצרים הזמינים 
 משתנים בהתאם לספק השירות.

גלול שמאלה או ימינה כדי להציג ולשנות את פרטי 
 התמונה של התמונות האחרות.

 שינוי מידע הלקוח—לשינוי פרטי הלקוח וההזמנה
 הוספת תמונה—להוספת תמונות נוספות להזמנה

הסרת תמונה—להסרת תמונות מההזמנה
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תחובר לספק השירות ויהיה עליך לבחור חנות לאיסוף 
התדפיסים. התצוגה המקדימה של התמונות תציג את 

התמונות שבחרת בגלריה. בהתאם לספק השירות, ייתכן 
שיהיו לך אפשרויות לעיון ולחיפוש חנויות לפי קריטריוני 

 חיפוש שונים.
כדי לבדוק פרטים, כגון שעות הפתיחה של החנות 

שנבחרה, בחר אפשרויות < מידע )אם הפרטים סופקו 
 על-ידי ספק השירות(.

גלול לנקודת האיסוף הרצויה ולחץ על מקש הגלילה. 
באפשרותך להציג את התמונות בתצוגה מקדימה 

לפני ההזמנה, לשנות את פרטי התמונות או את מידע 
הלקוח, או להוסיף ולהסיר תמונות מההזמנה. להזמנת 

התדפיסים, בחר אפשרויות < הזמן כעת.
באפשרותך לשמור הזמנות שלא הושלמו כטיוטות. הטיוטה 

.Print online-תיפתח בפעם הבאה שתשתמש ב
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