
Nokia N76-1

Drukowanie online 3.0



BRAK GWARANCJI
Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mog³y zostaæ 
opracowane przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ 
w³asno¶ci± tych osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie 
przys³uguj± ¿adne prawa autorskie ani inne prawa w³asno¶ci intelektualnej. 
Nokia nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno¶ci za obs³ugê u¿ytkowników koñcowych, 
za prawid³owo¶æ dzia³ania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje ani inne 
materia³y. Firma Nokia nie udziela te¿ ¿adnych gwarancji na te aplikacje. PRZEZ 
FAKT U¯YCIA TYCH APLIKACJI ICH U¯YTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMO¦CI, 
¯E ZOSTA£Y ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK S¡”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH 
LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ 
PRAWO ZAKRESIE. U¯YTKOWNIK PRZYJMUJE TE¯ DO WIADOMO¦CI, ̄ E ANI FIRMA 
NOKIA, ANI PODMIOTY Z NI¡ ZWI¡ZANE NIE SK£ADAJ¡ ̄ ADNYCH ZAPEWNIEÑ ANI 
O¦WIADCZEÑ, TAK WYRA¬NYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZ¡CYCH MIÊDZY 
INNYMI, LECZ NIE WY£¡CZNIE, TYTU£U PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKO¦CI 
HANDLOWEJ, PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ 
NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW 
AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.
© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N76 s± znakami towarowymi lub 
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy 
produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami 
towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a¶cicieli.
Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych 
w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
W ¯ADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO 
ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ¯ADEN Z JEJ LICENCJOBIORCÓW NIE PONOSZ¡ 
ODPOWIEDZIALNO¦CI ZA JAK¡KOLWIEK UTRATÊ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI 
ZA ¯ADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB PO¦REDNIE SZKODY 
POWSTA£E W DOWOLNY SPOSÓB.
W urz±dzeniu mog± byæ zapisane zak³adki oraz ³±cza do witryn innych, 
niepowi±zanych z firm± Nokia organizacji. Dostêp do witryn innych, 
niepowi±zanych z firm± Nokia organizacji mo¿liwy jest równie¿ za po¶rednictwem 
urz±dzenia. Firma Nokia nie jest zwi±zana z tymi organizacjami, nie wspiera ich 
witryn ani nie odpowiada za nie. Je¶li zdecydujesz siê z nich korzystaæ, zastosuj 
¶rodki ostro¿no¶ci zarówno w odniesieniu do zabezpieczeñ, jak i materia³ów.
ZAWARTO¦Æ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST”. 
NIE UDZIELA SIÊ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRA¬NYCH, 

ANI DOROZUMIANYCH, W£¡CZAJ¡C W TO, LECZ NIE OGRANICZAJ¡C TEGO DO, 
JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI U¯YTECZNO¦CI HANDLOWEJ 
LUB PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONEGO CELU, CHYBA ¯E TAKOWE WYMAGANE 
S¡ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO 
DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM 
CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.
Dostêpno¶æ poszczególnych produktów oraz przeznaczonych do nich aplikacji 
i us³ug mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y, w tym dostêpno¶æ 
opcji jêzykowych, nale¿y sprawdziæ u sprzedawcy produktów Nokia.
Niektóre operacje i funkcje zale¿± od karty SIM i/lub sieci, us³ug MMS b±d¼ 
zgodno¶ci urz±dzeñ i obs³ugiwanych formatów materia³ów. Za niektóre us³ugi 
pobierana jest osobna op³ata.
Ze wzglêdu na ochronê praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, przesy³anie lub 
przekazywanie niektórych zdjêæ, utworów muzycznych (w tym równie¿ d¼wiêków 
dzwonka) i innych materia³ów mo¿e byæ niemo¿liwe.
Wiêcej wa¿nych informacji o swoim urz±dzeniu znajdziesz w instrukcji obs³ugi.
WYDANIE 2, PL
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 z listy.
l odpowiednie opcje:
æ siê z us³ugodawc±.
wietliæ informacje 

jak adres sklepu, informacje 
ernetowe do innych informacji 

³ugodawcê z listy.
tliæ szczegó³y poprzednich 

 pojedynczy sklep, po³±czysz 
 widoku podgl±du wy¶wietlane 

wcze¶niej w menu Galeria. 
l odpowiednie opcje:
yæ zdjêcie przed zamówieniem 
ietlaæ zdjêcia, przewijaj w górê 

rzes³aæ zamówienie.
 aby dostosowaæ szczegó³y 
bê kopii wybranego zdjêcia. 
 produktów wybierz produkt, 

, podaj±c równie¿ jego typ. 
ukty ró¿ni± siê w zale¿no¶ci 
Drukowanie online
Za pomoc± aplikacji Druk. online mo¿na zamawiaæ 
online wydruki swoich zdjêæ, które zostan± dostarczone 
bezpo¶rednio do domu lub sklepu, z którego mo¿na bêdzie 
je odebraæ. Mo¿na równie¿ zamawiaæ ró¿ne produkty 
z danym zdjêciem. Dostêpne produkty zale¿± 
od us³ugodawcy.

Aby korzystaæ z aplikacji Druk. online, trzeba zainstalowaæ 
co najmniej jeden plik konfiguracyjny us³ugi drukowania. 
Pliki mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy drukowania, który 
obs³uguje aplikacjê Druk. online.

Mo¿e byæ konieczne poniesienie op³at za zdjêcia (dane) 
przesy³ane do us³ugodawcy. Wysy³anie zdjêæ w roamingu, 
spoza sieci macierzystego operatora, mo¿e spowodowaæ 
podwy¿szenie kosztów wysy³ki. Wiêcej informacji na temat 
roamingu mo¿na znale¼æ w podrêczniku u¿ytkownika 
do³±czonym do urz±dzenia.

Zamawianie odbitek
Mo¿na drukowaæ tylko zdjêcia w formacie JPEG.

Naci¶nij  i wybierz Galeria > Zdj. i wideo. 
1 Wybierz zdjêcie lub zdjêcia, a nastêpnie Opcje > 

Drukuj > Zamów wydruki.

2 Wybierz us³ugodawcê
3 Wybierz Opcje i okre¶

Otwórz — aby po³±czy
Informacje — aby wy¶
o us³ugodawcy, takie 
kontaktowe i ³±cza int
o tym us³ugodawcy.
Usuñ — aby usun±æ us
Rejestr — aby wy¶wie
zamówieñ.

4 Je¿eli us³ugê ¶wiadczy
siê z us³ugodawc±, a w
bêd± zdjêcia wybrane 
Wybierz Opcje i okre¶
Podgl±d — aby zobacz
drukowania. Aby wy¶w
lub w dó³.
Zamów teraz — aby p
Zmieñ zamówienie —
produktu i okre¶liæ licz
W widoku zamawiania
który chcesz zamówiæ
Dostêpne opcje i prod
od us³ugodawcy.
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e Aby wy¶wietliæ i zmieniæ szczegó³y innych zdjêæ, 
przewiñ w lewo lub w prawo.
Zmieñ inf. o zamaw. — aby zmieniæ informacje 
o kliencie i zamówieniu.
Dodaj zdjêcie — aby dodaæ do zamówienia inne zdjêcia.
Usuñ zdjêcie — aby usun±æ zdjêcia z zamówienia.

5 Je¿eli us³ugê ¶wiadczy grupa sklepów, po po³±czeniu siê 
z us³ugodawc± wybierz sklep, z którego chcesz odebraæ 
odbitki. W widoku podgl±du zdjêæ wy¶wietlaj± siê 
zdjêcia wybrane w menu Galeria. W zale¿no¶ci od 
us³ugodawcy mog± byæ dostêpne opcje przegl±dania 
i wyszukiwania sklepów przy u¿yciu ró¿nych kryteriów 
wyszukiwania.
Aby sprawdziæ szczegó³y, takie jak godziny 
otwarcia sklepu, wybierz Opcje > Informacje 
(je¿eli us³ugodawca je udostêpnia).
Przewiñ do ¿±danego punktu odbioru zdjêæ i naci¶nij 
klawisz przewijania. Przed z³o¿eniem zamówienia 
mo¿na przejrzeæ zdjêcia, zmieniæ ich szczegó³y lub 
informacje o kliencie albo dodaæ lub usun±æ zdjêcia 
z zamówienia. Aby zamówiæ odbitki, wybierz Opcje > 
Zamów teraz.

Niedokoñczone zamówienia mo¿na zachowaæ jako wersje 
robocze. Wersja robocza zostanie otwarta przy nastêpnym 
u¿yciu funkcji Druk. online.


