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MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT 
TEAVITAMATA.
Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. 
Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.
Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-
funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest sisuvormingutest. Teatud 
teenuste kohta kehtivad eritasud.
Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, 
muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.
Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.
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Veebi kaudu printimine
Rakenduse Veebiprint abil saate veebi kaudu tellida 
paberfotod otse koju või mõnda kauplusse, kust need 
hõlpsasti kätte saate. Saate tellida ka mitmesuguseid 
valitud pildiga kujundatud tooteid. Tooted sõltuvad 
teenusepakkujast.

Rakenduse Veebiprint kasutamiseks peate installima 
vähemalt ühe prinditeenuse konfiguratsioonifaili. Selle 
faili saate teenusepakkujalt, kes toetab teenust 
Veebiprint.

Piltide saatmine veebi kaudu printimiseks võib olla 
tasuline. Kui kasutate piltide üleslaadimisteenust 
väljaspool koduvõrku (nt rändlusvõrgus), siis võib piltide 
üleslaadimine olla kulukam. Rändluse kohta leiate 
lisateavet mobiilsideseadme kasutusjuhendist.

Paberfotode tellimine
Printida saab ainult jpeg-vormingus pilte.
1 Rakenduses Galerii valige Pildid ja video.
2 Valige pilt (või mitu pilti) ja Valikud > Prindi > 

Telli paberpildid.
3 Valige loendist soovitud teenusepakkuja.
4 Valige esmalt Valikud ja siis mõni järgmistest 

võimalustest.

Ava – teenusepakkuja võrguga ühenduse loomiseks.
Teave – teenusepakkuja kohta teabe (nt kaupluse 
aadress, kontaktandmed ja veebilingid lisateabe 
saamiseks) vaatamiseks.
Eemalda – teenusepakkuja eemaldamiseks loendist.
Logi – eelmiste tellimuste üksikasjade vaatamiseks.

5 Kui teatud teenust osutatakse vaid ühes kohas, luuakse 
ühendus teie teenusepakkuja võrguga ning piltide 
eelvaates kuvatakse kõik pildid, mis teil on kaustas 
Galerii valitud. Valige esmalt Valikud ja siis mõni 
järgmistest võimalustest.
Eelvaade – pildi vaatamiseks enne prinditeenuse 
tellimist. Piltide vaatamiseks liikuge üles või alla.
Telli kohe – tellimuse kinnitamiseks.
Muuda tootetellimust – valitud pildi andmete ja 
soovitud eksemplaride arvu muutmiseks. 
Tootetellimuse vaates saate valida, milliseid ja mis 
tüüpi tooteid soovite tellida. Saadaolevate toodete ja 
võimaluste valik sõltub teenusepakkujast.
Teiste piltide andmete vaatamiseks ja muutmiseks 
liikuge vasakule või paremale.
Muuda klienditeavet – kliendi ja tellimuse andmete 
muutmiseks.
Lisa foto – tellimusse uute piltide lisamiseks.
Eemalda foto – tellimusest piltide eemaldamiseks.
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6 Kui pakutav teenus on jaemüügiteenus, luuakse 
ühendus teie teenusepakkujaga ja te peate valima 
kaupluse, kuhu soovite oma tellitud piltidele järele 
minna. Piltide eelvaates kuvatakse kõik pildid, mid teil 
on kaustas Galerii valitud. Sõltuvalt teenusepakkujast 
võite saada sirvida ja otsida sobivaid kauplusi 
mitmesuguste otsingukriteeriumide alusel.
Valitud kaupluse andmete (nt avamisaja) vaatamiseks 
valige Valikud > Teave (kui teenusepakkuja seda 
võimaldab).
Liikuge soovitud kaupluse nimele ning vajutage 
juhtnuppu. Enne tellimist saate kuvada piltide eelvaate, 
muuta piltide andmeid või kliendiandmeid, lisada 
tellimusse uusi pilte või olemasolevaid eemaldada. 
Paberfotode tellimiseks valige Valikud > Telli kohe.

Pooleliolevaid tellimusi saab salvestada ka mustandina. 
Mustand avatakse siis teenuse Veebiprint järgmisel 
kasutamisel.


