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Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστηµένους σελιδοδείκτες και συνδέσµους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς
πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων µέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε
φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή
στο περιεχόµενο.
Η διαθεσιµότητα συγκεκριµένων προϊόντων, εφαρµογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε
µε τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτοµέρειες και τη διαθεσιµότητα των επιλογών γλώσσας.
Ορισµένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM και/ή το δίκτυο, από το MMS, ή από τη συµβατότητα των συσκευών και
από τις µορφές περιεχοµένου που υποστηρίζονται. Ορισµένες υπηρεσίες παρέχονται µε ξεχωριστή χρέωση.
Υπάρχουν ορισµένες εικόνες, µουσική και άλλοι τύποι περιεχοµένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
και να µην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η µεταφορά τους.
Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευή σας.
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Εκτύπωση online
Σχετικά µε την εφαρµογή
Εκτύπωση online
Με την εφαρµογή Εκτύπωση online, µπορείτε να
παραγγείλετε εκτυπώσεις των εικόνων σας σε
σύνδεση απευθείας στο σπίτι σας ή σε ένα
κατάστηµα από το οποίο µπορείτε να τις
παραλάβετε. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε
διάφορα προϊόντα µε την επιλεγµένη εικόνα. Τα
διαθέσιµα προϊόντα διαφέρουν ανάλογα µε το
φορέα παροχής υπηρεσιών.
Θα πρέπει να διαθέτετε εγκατεστηµένο
τουλάχιστον ένα αρχείο διαµόρφωσης υπηρεσίας
εκτύπωσης, για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε
την εφαρµογή Εκτύπωση online. Μπορείτε να
λάβετε τα αρχεία από φορείς παροχής υπηρεσιών
εκτύπωσης που υποστηρίζουν την εφαρµογή
Εκτύπωση online.
Ενδέχεται να χρεωθείτε για την αποστολή των
εικόνων σας στην υπηρεσία. Αν στείλετε εικόνες
για αποστολή, ενώ κάνετε περιαγωγή εκτός του
δικτύου του οικείου φορέα ενδέχεται να αυξηθούν
τα έξοδα δεδοµένων. Για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά µε την περιαγωγή, ανατρέξτε
στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.

Παραγγελία εκτυπώσεων
Μπορείτε να εκτυπώσετε µόνο εικόνες που είναι σε
µορφή .jpeg.
1. Επιλέξτε Φωτογραφ. > ∆ηµιουργ/νες.
2. Επιλέξτε τις εικόνες και Επιλογές >

Εκτύπωση > Παραγγελία εκτυπ..
3. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών από

τη λίστα.
4. Επιλέξτε Επιλογές και από τα ακόλουθα:

● Άνοιγµα  — για να συνδεθείτε µε το φορέα
παροχής υπηρεσιών

● Πληροφορίες  — για να προβάλετε
πληροφορίες για το φορέα παροχής
υπηρεσιών

● Αφαίρεση  — για να καταργήσετε το φορέα
παροχής υπηρεσιών από τη λίστα

● Ρυθµίσεις  — για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις
του προεπιλεγµένου σηµείου πρόσβασης
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● Προεπιλ. σηµ. πρόσβ.  — για να επιλέξετε
το σηµείο πρόσβασης Internet που θα
χρησιµοποιείτε

● Αρχείο καταγραφής  — για να προβάλετε
τις λεπτοµέρειες των προηγούµενων
παραγγελιών

● Ενηµέρωση υπηρεσιών  — για να
ενηµερώσετε σε σύνδεση τις υπηρεσίες

5. Εάν η παρεχόµενη υπηρεσία είναι υπηρεσία
µεµονωµένου καταστήµατος, συνδέεστε µε το
φορέα παροχής υπηρεσιών και µπορείτε να
κάνετε προεπισκόπηση των εικόνων που
επιλέξατε στην εφαρµογή Photos.
Επιλέξτε Επιλογές και από τα ακόλουθα:
● Προεπισκόπηση  — για να προβάλλετε την

εικόνα πριν παραγγείλετε την εκτύπωση.
Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω
για να εµφανίσετε τις εικόνες

● Προβολή προϊόντος  — για να ανοίξετε µια
εικόνα προεπισκόπησης του προϊόντος

● Παραγγελία τώρα  — για να υποβάλλετε την
παραγγελία σας

● Αλλαγή παραγγελίας  — για να ρυθµίσετε
τα στοιχεία του προϊόντος και τα αντίτυπα
της επιλεγµένης εικόνας. Στην προβολή
παραγγελίας προϊόντος, µπορείτε να
επιλέξετε το προϊόν και τον τύπο που θέλετε
να παραγγείλετε. Οι διαθέσιµες επιλογές και

τα προϊόντα διαφέρουν ανάλογα µε το
φορέα παροχής υπηρεσιών.
Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά, για να
προβάλετε και να αλλάξετε τα στοιχεία των
υπόλοιπων εικόνων.

● Αλλαγή στοιχ. πελάτη  — για να αλλάξετε
τις πληροφορίες πελάτη και παραγγελίας

● Προσθήκη εικόνας  — για να προσθέσετε
περισσότερες εικόνες στην παραγγελία

● Αφαίρεση εικόνας  — για να αφαιρέσετε
εικόνες από την παραγγελία

6. Εάν η υπηρεσία προσφέρεται ως υπηρεσία
οµίλου καταστηµάτων, συνδέεστε µε τον
φορέα παροχής υπηρεσιών και πρέπει να
επιλέξετε ένα κατάστηµα από το οποίο θέλετε
να παραλάβετε τις εκτυπώσεις σας. Η προβολή
προεπισκόπησης εικόνων εµφανίζει τις εικόνες
που επιλέξατε στην λειτουργία Photos. Ανάλογα
µε το φορέα παροχής υπηρεσιών, µπορεί να
έχετε επιλογές περιήγησης και αναζήτησης
καταστηµάτων µε διαφορετικά κριτήρια
αναζήτησης.
Για να ελέγξετε λεπτοµέρειες, όπως το ωράριο
λειτουργίας του επιλεγµένου καταστήµατος,
επιλέξτε Επιλογές > Πληροφορίες (αν
παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών).
Μεταβείτε σε ένα κατάστηµα παραλαβής και
πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε να
κάνετε προεπισκόπηση των εικόνων πριν την 5



παραγγελία, να αλλάξετε τα στοιχεία της
εικόνας ή του πελάτη, ή να προσθέσετε ή να
αφαιρέσετε εικόνες από την παραγγελία. Για να
παραγγείλετε εκτυπώσεις, επιλέξτε Επιλογές >
Παραγγελία τώρα.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε µη ολοκληρωµένες
παραγγελίες ως πρόχειρα. Το πρόχειρο θα ανοίξει
την επόµενη φορά που θα χρησιµοποιήσετε την
εφαρµογή Εκτύπωση online.
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