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КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ Є ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИМИ АБО УМОВНИМИ,
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У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з
Вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них
відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність
перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.
Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. За деякі
послуги стягується окрема плата.

Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.
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Інтернет-друк
Про Інтернет-друк
За допомогою програми "Інтернет-друк" можна
замовляти друк зображень в Інтернеті з
доставкою додому або до магазину, де їх можна
буде забрати. Також можна замовляти різні
вироби з вибраним зображенням. Асортимент
виробів залежить від постачальника послуг.
Щоб користуватися програмою "Інтернет-друк",
необхідно встановити щонайменше один
конфігураційний файл послуги друку. Файли
можна отримати від постачальника послуг
друку, що підтримує програму "Інтернет-друк".
Ймовірно, що за надсилання зображень до
постачальника послуги друку буде стягнуто
вартість передачі даних. Якщо зображення для
завантаження надсилаються під час роумінгу
поза зоною покриття вашої стільникової мережі,
вартість передачі даних може бути вищою. Щоб
отримати додаткову інформацію про роумінг,
див. посібник користувача до пристрою.

Замовлення відбитків
Друкувати можна тільки зображення у форматі
JPEG.
1. Виберіть Фотографії > Знімки.
2. Виберіть зображення та Опції > Друк >

Замовити друк.
3. Виберіть постачальника послуг зі списку.
4. Виберіть Опції, а потім виберіть з наступного:

● Відкрити  — щоб підключитися до
постачальника послуг

● Інформація  — щоб переглянути
інформацію про постачальника послуг

● Видалити  — щоб видалити
постачальника послуг зі списку

● Установки  — щоб змінити параметри
точки доступу за промовчанням

● Станд. точка доступу  — щоб вибрати
точку доступу до Інтернету для
використання

● Журнал  — щоб переглянути докладні
відомості про свої попередні замовлення

● Оновити служби  — щоб оновити послуги
в режимі онлайн4



5. Якщо послуга пропонується єдиним
магазином, вас буде з'єднано з
постачальником послуг, і можна буде
переглянути зображення, вибрані у пункті
"Фотографії".
Виберіть Опції, а потім виберіть з наступного:
● Переглянути  — щоб переглянути

зображення перед замовленням друку.
Для перегляду зображень прокручуйте
вгору або вниз.

● Переглянути продукт  — щоб відкрити
попередній перегляд зображення виробу

● Замовити  — щоб подати замовлення
● Змінити замовлення  — щоб редагувати

докладну інформацію про виріб та
кількість копій вибраного зображення. У
вікні замовлення виробів можна вибрати
сам виріб та його тип. Опції та асортимент
виробів залежать від постачальника
послуг.
Натискайте клавішу прокручування
ліворуч або праворуч, щоб переглянути та
змінити інформацію про інші зображення.

● Змін. інф. про клієнта  — щоб змінити
інформацію про замовника та замовлення

● Додати зображення  — щоб додати до
замовлення більше зображень

● Видалити зображення  — щоб видалити
зображення із замовлення

6. Якщо послуга пропонується групою
роздрібних торговців, вас буде з'єднано з
постачальником послуг, після чого потрібно
буде вибрати магазин, з якого ви хочете
забрати роздруковані зображення. У вікні
попереднього перегляду відображатимуться
зображення, вибрані в пункті "Фотографії".
Залежно від постачальника послуг можна
переглядати й вести пошук магазину за
різними критеріями.
Щоб переглянути докладнішу інформацію,
наприклад режим роботи вибраного
магазину, виберіть Опції > Інформація
(якщо така інформація надається
постачальником послуг).
Перейдіть до пункту роздрібної торгівлі та
натисніть клавішу прокрутки. Можна
переглядати зображення перед
замовленням, змінювати деталі зображення
або інформацію про замовника, додавати
зображення або видаляти їх із замовлення.
Щоб замовити відбитки зображень, виберіть
Опції > Замовити.

Незавершені замовлення можна зберігати як
чернетки. Чернетка відкриється наступного разу,
коли буде відкрито програму "Інтернет-друк".
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