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Chia sẻ trực tuyến
Bạn có thể chia sẻ hình ảnh và video clip trên các album
trực tuyến, weblog tương thích, hoặc các dịch vụ chia sẻ
trực tuyến tương thích khác trên web. Bạn có thể tải lên
nội dung, lưu những bài viết chưa hoàn tất dưới dạng
nháp và tiếp tục sau, và xem nội dung của các album.
Những kiểu nội dung được hỗ trợ có thể khác nhau tùy
thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ.

Bắt đầu sử dụng
Bạn phải đăng ký dịch vụ với một nhà cung cấp dịch vụ
chia sẻ hình ảnh trực tuyến. Thông thường, bạn có thể
đăng ký dịch vụ trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ
này. Để biết chi tiết về cách đăng ký với dịch vụ, hãy liên
hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông tin về các
nhà cung cấp dịch vụ tương thích, hãy xem trên trang web

Lần đầu tiên mở dịch vụ trong ứng dụng Chia sẻ trực
tuyến, bạn sẽ được nhắc truy cập vào mạng và tải về danh
sách nhà cung cấp dịch vụ. Để kích hoạt dịch vụ, hãy chọn
nhà cung cấp dịch vụ bạn muốn. Để truy cập vào cài đặt
tài khoản sau, chọn Lựa chọn > Cài đặt > Tài khoản
của tôi.

Tải lên các tập tin media
Trong Ảnh, chọn Đã chụp, chọn những tập tin bạn muốn
tải lên, và chọn Lựa chọn > Gửi > Tải lên web. Bạn
cũng có thể truy cập vào các dịch vụ trực tuyến từ camera
chính.
Để tạo một tài khoản mới cho một dịch vụ, chọn Ch.sẻ
trực tuyến, chọn một dịch vụ, và chọn Lựa chọn > Thêm
tài khoản mới.
Khi bạn chọn một dịch vụ để tải lên các tập tin media, bạn
có thể chụp một hình ảnh hoặc quay một video clip mới,
chọn từ các hình ảnh và video clip hiện có, và thêm tiêu
đề, thẻ, và ghi chú vào chúng.
Để kết nối với dịch vụ và tải các tập tin lên web, chọn Lựa
chọn > Tải lên web, hoặc bấm phím gọi.
Để hủy quá trình tải lên web và lưu bài viết mới tạo dưới
dạng nháp, chọn Quay về hoặc Hủy > Lưu thành bản
nháp.
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Mở dịch vụ trực tuyến
Để xem những hình ảnh và video clip đã được tải lên trong
dịch vụ trực tuyến, các mục nhập nháp và các mục nhập
đã gửi trong điện thoại, chọn Ảnh > Ch.sẻ trực tuyến.
Nếu bạn tạo một tài khoản mới ở trạng thái không trực
tuyến, hoặc chỉnh sửa cài đặt của một tài khoản hoặc dịch
vụ bằng trình duyệt web trên một máy PC tương thích, để
cập nhật dịch vụ trên điện thoại, chọn Lựa chọn > Cập
nhật dịch vụ.
Sau khi đã mở một dịch vụ, chọn Lựa chọn và chọn một
trong các tùy chọn sau:
● Đến web   — để mở trình duyệt và bắt đầu kết nối với

tài khoản được chọn
● Hộp thư đi  — để mở Hộp thư đi cho tài khoản đã chọn
● Các mục tải lên gần đây  — để xem 20 mục nhập mới

nhất được tạo bằng điện thoại
● Bản tin mới  — để tạo một mục nhập mới
Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Cài đặt chia sẻ trực tuyến
Để chỉnh sửa cài đặt cho các tài khoản trong Chia sẻ trực
tuyến, chọn Ch.sẻ trực tuyến > Lựa chọn > Cài đặt.

Tài khoản riêng
Trong Tài khoản của tôi, bạn có thể tạo các tài khoản mới
hoặc chỉnh sửa các tài khoản đã có.
Để tạo một tài khoản mới, chọn Lựa chọn > Thêm tài
khoản mới.
Để chỉnh sửa một tài khoản hiện có, chọn một tài khoản
và chọn Lựa chọn > Chỉnh sửa.
Chọn từ các tùy chọn sau:
● Tên tài khoản  — để nhập tên cho tài khoản
● Tên người dùng  — để nhập tên người dùng bạn đã

tạo cho tài khoản khi đăng ký với dịch vụ trực tuyến
● Mật mã  — để nhập mật khẩu bạn đã tạo cho tài khoản

khi đăng ký với dịch vụ trực tuyến
● Kích thước h.ảnh tải lên  —  để chọn kích cỡ cho hình

ảnh sẽ được tải lên dịch vụ này

Nhà cung cấp dịch vụ
● Nhà cung cấp dịch vụ  —  để xem chi tiết về một nhà

cung cấp dịch vụ. Bạn không thể thay đổi nhà cung cấp
dịch vụ cho một tài khoản hiện có; bạn phải tạo một
tài khoản mới cho nhà cung cấp dịch vụ mới. Nếu xóa
một tài khoản trong Tài khoản của tôi, các dịch vụ liên
quan đến tài khoản này cũng sẽ bị xóa khỏi điện thoại,
bao gồm cả các mục đã gửi cho dịch vụ này.
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Cài đặt ứng dụng
Chọn Ch.sẻ trực tuyến, chọn một dịch vụ, chọn Lựa
chọn > Cài đặt > Cài đặt ứng dụng, và chọn một trong
các tùy chọn sau:
● Kích thước ảnh hiển thị  — để chọn kích cỡ cho hình

ảnh sẽ được hiển thị trên màn hình điện thoại. Cài đặt
này sẽ không ảnh hưởng tới kích cỡ hình tải lên.

● Kích cỡ chữ hiển thị  — để chọn cỡ chữ cho văn bản
bạn.

Nâng cao
Chọn Ch.sẻ trực tuyến, chọn một dịch vụ, Lựa chọn >
Cài đặt > Nâng cao, và chọn một trong các tùy chọn sau:
● Điểm truy cập mặc định  — để thay đổi điểm truy cập

được sử dụng để kết nối vào dịch vụ trực tuyến
● Chu kỳ tải về  — để chọn khoảng thời gian tải về ẩn,

hoặc tắt tải về ẩn
● T.về khi đang hòa mạng  — để chọn cho phép hoặc

không cho phép tải về ẩn trong khi chuyển vùng
● Ph.hành t.cả d.liệu h.ảnh  — để chọn có công bố dữ

liệu hình ảnh hay không
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