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بال ضمانات
حقوق النشر والطبع Nokia 2007 ©. جميع الحقوق محفوظة. 

Nokia وNokia Connecting People وNseries هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية 
مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات األخرى الوارد 

ذكرها في هذا الدليل قد تكون عالمات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.
يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل 

.Nokia من األشكال دون إذن خطي مسبق من
تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال 

تحسينات على أيٍّ من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.
إلى الحد األقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، ال تعد NOKIA بأي 

حال من األحوال أو أيٍّ من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل 
أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك 

األضرار أو الخسارة.
ا ألشخاص  ربما قد تم إنشاء تطبيقات األطراف األخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكً
أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. ال تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع 
 Nokia أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، ال تتحمل

أي مسئولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه 
التطبيقات وال بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. ال توفر 
Nokia أي ضمانات لتطبيقات األطراف األخرى. عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر 
ا أم  بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحً
ضمنيًا وإلى الحد األقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك 

أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها ال تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواءً 
صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: الضمانات 

الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو مالءمته لغرض معين أو 
بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات االختراع أو حقوق النشر والطبع أو 

العالمات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.
ا خاصة بمواقع أطراف أخرى. قد يحتوي جهازك على عالمات أو روابط مثبتة مسبقً

قد يمكنك كذلك الوصول إلى مواقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز. مواقع األطراف
األخرى ال تتبع Nokia، وNokia ال تقر هذه المواقع أو تتحمل أي مسئولية تجاهها. وفي 

حالة اختيارك الدخول إلى تلك المواقع، عليك اتخاذ االحتياطات بالنسبة لألمان أو الحماية.
يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة ”بحالتها الراهنة“. وباستثناء ما تقتضيه 

القوانين السارية ال تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة 
أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الضمانات الضمنية 

لقابلية العرض والرواج في السوق ومالءمتها لغرض معين، فيما يتعلق بالدقة 
أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق 

في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.
إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختالف المنطقة. 

لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على تفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.
 ،MMS و/أو الشبكة أو SIM يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة
أو تعتمد علي توافق األجهزة وتنسيقات المحتوى المدعمة. بعض الخدمات خاضعة 

لرسوم منفصلة.
قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية 

(بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات األخرى.
راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.
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٣

باستخدام تطبيق الطباعة الفورية، يمك
التي تريدها من الويب إلى منزلك مباشرة،
ا  تستطيع الحصول عليها. يمكنك أيضً
الصورة المحددة. تعتمد المنتجات المتا
الستخدام تطبيق الطباعة الفورية، يج
على األقل ملف تهيئة واحد لخدمة ال

علي الملفات من مزودي خدمة الطباعة
الطباعة الفورية.

وربما يتعين عليك دفع تكاليف بيانات م
مركز الخدمة. وقد تزيد هذه التكاليف ن
أثناء تجوالك خارج نطاق مشغل الشبك
المعلومات حول التجوال، انظر دليل الم

طلب مطبوعات
يمكنك طباعة صور بتنسيق jpeg. فق

اختر الصور والفيديو في االستوديو  ١
اختر صورة أو عدة صور، ثم اختر الخ  ٢

طلب مطبوعات.
اختر مزود خدمة من القائمة.  ٣
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نك طلب طبعات من الصور 
 أو إلى متجر معين حيث 

طلب منتجات مختلفة مع 
حة علي مزود الخدمة.

ب أن يكون مثبتًا لديك 
طباعة. يمكنك الحصول 

 الذين يدعمون 

قابل إرسال الصور إلى 
تيجة إرسال صور للتحميل 

ة المحلي. ولمزيد من 
ستخدم الخاص بجهازك.

ط.
.

يارات > طباعة > 

اختر الخيارات ومما يلي:  ٤
فتح - لبدء االتصال بمزود الخدمة

المعلومات - لعرض معلومات عن مزود الخدمة، مثل: عنوان 
المتجر وتفاصيل االتصال، ولعرض روابط الويب للحصول على 

معلومات إضافية عن مزود الخدمة
إزالة - إلزالة مزود الخدمة من القائمة

السجل - لعرض تفاصيل الطلبات السابقة
مة خدمة متكاملة، فسيتم توصيلك  إذا كانت الخدمة المقدَّ  ٥

بمزود الخدمة، وتقوم شاشة عرض معاينة الصور بعرض 
الصور التي اخترتها في االستوديو. اختر الخيارات ومما يلي:
معاينة - لعرض الصورة قبل طلب الطباعة. انتقل ألعلي أو 

ألسفل لعرض الصور.
الطلب اآلن - لتقديم الطلب. 

تغيير ترتيب المنتج - لضبط تفاصيل المنتج وعدد النسخ 
المطلوبة من الصورة التي اخترتها. في شاشة عرض طلب 

ا  المنتج، يمكنك اختيار المنتج الذي ترغب في طلبه ونوعه. علمً
بأن الخيارات والمنتجات المتاحة تتنوع حسب مزود الخدمة.

انتقل لليسار أو لليمين لعرض تفاصيل الصورة بالنسبة للصور 
األخرى وتغييرها.

تغيير معلومات العميل - لتغيير معلومات العميل 
ومعلومات الطلب.

إضافة صورة - إلضافة مزيد من الصور إلى الطلب .
حذف صورة - إلزالة صور من الطلب.
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وإذا كانت الخدمة تُقدم عبر عدة   ٦
بمزود الخدمة، ويلزم أن تختار المت
مطبوعاتك منه. تعرض شاشة ع
ا لمز من صور في االستوديو. وتبعً
خيارات للتصفح وللبحث عن متا
للتحقق من تفاصيل مثل ساعات
اختياره، اختر الخيارات > المعلو

يوفر ذلك).
انتقل إلى متجر التجزئة المطلو

االنتقال. يمكنك معاينة الصور قب
الصور أو معلومات العميل أو إضا
لطلب المطبوعات، اختر الخيارا
يمكنك حفظ الطلبات غير المكتمل
المسودة عند استخدام الطباعة الف
مراكز، فسيتم توصيلك 
جر الذي تريد أن تحصل على 
رض معاينة الصور ما تختاره 

ود الخدمة؛ قد يكون لديك 
جر بمعايير بحث مختلفة.

 فتح المتجر الذي تم 
مات (إذا كان مزود الخدمة 

ب، واضغط على مفتاح 
ل الطلب، وتغيير تفاصيل 
فة أو إزالة صور من الطلب. 

ت > الطلب اآلن.
ة كمسودات. ويتم فتح 

ورية في مرة تالية.
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