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INGEN GARANTI
Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være 
eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke 
opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. 
Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til 
programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller 
materialene. Nokia gir ingen garanti for tredjepartsprogrammene. VED Å BRUKE 
PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN 
GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR 
VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, 
UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER 
OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT 
PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, 
VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN 
UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.
© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte 
varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, 
kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.
Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor 
retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette 
dokumentet.
VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN 
OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE 
ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, 
ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV 
GJELDENDE LOVGIVNING.
Det kan hende enheten din har forhåndsinnstilte bokmerker og koblinger til 
tredjepartssider. Du kan også få tilgang til andre tredjepartssider via enheten din. 
Tredjepartssider har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning eller 
påtar seg noe ansvar for disse sidene. Dersom du velger å besøke dem, bør du ta 
forhåndsregler for sikkerhet og innhold.
INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG “SOM DET ER“. Bortsett 
fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken 
direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte 
garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til 
nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. 
Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, 
når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter, programmer og tjenester for disse 
produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-
forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er 
tilgjengelig.
Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller 
kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester 
er det en egen avgift.
Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert 
ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.
Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.
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Med Online-utskrift kan du bestille utskrifter av bilder 
direkte fra nettet til hjemmet ditt, eller til en butikk der 
du kan hente dem. Du kan også bestille ulike produkter 
med det valgte motivet på. De tilgjengelige produktene 
avhenger av tjenesteleverandøren.

Du må ha minst én konfigurasjonsfil for utskriftstjenester 
installert for å kunne bruke Online-utskrift. Filene fås hos 
leverandører av utskriftstjenester som støtter Online-
utskrift.

Du må kanskje betale datakostnadene for å sende bildene 
til tjenesten. Datakostnadene kan bli høyere hvis du 
sender bilder til opplasting når du befinner deg utenfor 
hjemmenettverket. Hvis du vil ha mer informasjon om 
samtrafikk, se brukerhåndboken for enheten.

Bestille utskrifter
Du kan bare skrive ut bilder som er i JPEG-format.

Trykk  og velg Galleri > Bilder/video. 
1 Velg ett eller flere bilder, og Valg > Skriv ut > Bestill 

utskrifter.
2 Velg en tjenesteleverandør fra listen.

3 Velg Valg og deretter blant følgende:
Åpne – for å starte tilkoblingen til 
tjenesteleverandøren
Info – for å vise informasjon om tjenesteleverandøren, 
for eksempel en butikkadresse, kontaktdetaljer og web-
koblinger til mer informasjon om tjenesteleverandøren
Fjern – for å fjerne tjenesteleverandøren fra listen
Logg – for å vise detaljer om tidligere bestillinger

4 Hvis tjenesten er en enkelttjeneste, kobles du til 
tjenesteleverandøren, og bildene du velger i Galleri, 
vises i forhåndsvisningen. Velg Valg og deretter blant 
følgende:
Forhåndsvisning – for å vise bildene før du bestiller 
utskrift. Bla opp eller ned for å vise bildene.
Bestill nå – for å sende inn bestillingen
Endre bestillingsdetaljer – for å endre produktdetaljer 
og antall kopier av det valgte bildet. I visningen for 
produktbestilling kan du velge produktet og typen du 
vil bestille. De tilgjengelige valgene og produktene 
varierer etter tjenesteleverandør.
Bla til venstre eller høyre for å vise og endre detaljene 
for de andre bildene.
Endre kundeinfo – for å endre kunde- og 
bestillingsinformasjonen.
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Legg til bilde – for å legge til flere bilder i bestillingen.
Fjern bilde – for å fjerne bilder fra bestillingen.

5 Hvis tjenesten tilbys av en forhandlerkjede, kobles du til 
tjenesteleverandøren, og må velge en butikk der du vil 
hente utskriftene. Bildene du velger i Galleri, vises 
i forhåndsvisningen. Avhengig av tjenesteleverandøren 
kan det være mulig å lete og søke etter butikker med 
ulike søkekriterier.
Hvis du vil ha nærmere informasjon, for eksempel 
om åpningstidene til den valgte butikken, velger du 
Valg > Info (hvis tjenesteleverandøren tilbyr dette).
Bla til ønsket utleveringssted, og trykk på blatasten. 
Du kan forhåndsvise bildene før du bestiller, endre 
bilde- eller kundeinformasjon, eller legge til eller fjerne 
bilder fra bestillingen. Du bestiller utskriftene ved 
å velge Valg > Bestill nå.

Du kan lagre uferdige bestillinger som utkast. 
Utkastet åpnes neste gang du bruker Online-utskrift.
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