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e arquivos
gs. e vídeos, os arquivos que 
 Opções > Enviar > Enviar para 
e acessar serviços on-line da 

ra criar uma nova conta para 
ões > Adicionar nova conta ou 
iar nova na lista de serviços. Se 
a conta off-line ou modificado 
ções de serviço por meio de um 

C compatível, para atualizar a 
itivo, selecione Opções > 
selecionar um serviço, pressione 

 vídeos e imagens selecionados 
e edição. Você pode abrir e 

rganizá-los, adicionar texto ou 

e upload da Web e salvar a 
scunho, selecione Voltar > 

e o upload já tiver iniciado, 
ar como rascunho.
Compartilhamento on-line
Você pode compartilhar imagens e videoclipes em álbuns 
on-line compatíveis, weblogs ou outros serviços de 
compartilhamento on-line da Web. Você pode fazer um 
upload de conteúdo, salvar publicações inacabadas como 
rascunhos para continuar mais tarde e ver o conteúdo dos 
álbuns. Os tipos de conteúdo suportados podem variar de 
acordo com o provedor de serviços.

Introdução
É necessário assinar o serviço com um provedor de serviços 
de compartilhamento de imagem on-line. Normalmente, é 
possível assinar esse serviço na página da Web do provedor 
de serviços. Entre em contato com a operadora para obter 
detalhes sobre como assinar o serviço. Para obter mais 
informações sobre provedores de serviços compatíveis, 
acesse www.nokia.com.br/meucelular.

Quando você abrir o serviço pela primeira vez, no 
aplicativo de compartilhamento on-line, será solicitado 
que você cire uma nova conta e defina o nome de usuário 
e a senha para ela. Para acessar as configurações da conta 
posteriormente, selecione Abrir serviço on-line > 
Opções > Configurações. 

Fazer upload d
Na Galeria, selecione Ima
você deseja fazer upload e
a web. Você também pod
câmera principal.

Em Selecionar serviço, pa
um serviço, selecione Opç
o ícone do serviço com Cr
você tiver criado uma nov
uma conta ou as configura
browser da Web em um P
lista de serviços no dispos
Recuperar serviços. Para 
a tecla de navegação.

Ao selecionar o serviço, os
serão exibidos no estado d
visualizar os arquivos, reo
novos arquivos a eles.

Para cancelar o processo d
publicação criada como ra
Salvar como rascunho. S
selecione Cancelar > Salv

www.nokia.com.br/meucelular
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e compartilhamento 

es, em Compart. on-line, selecione 
 Opções > Configurações. Vá até 
ja e pressione a tecla de navegação.

 pode criar novas contas ou editar 
riar uma nova conta, selecione 

va conta. Para editar uma conta 
 conta e Opções > Editar. 
ções:

igitar o nome desejado para a conta

 para selecionar o provedor de 
 utilizar Não é possível alterar o 
uma conta existente; é necessário 
ra o novo provedor de serviços. Se 
em Minhas contas, os serviços 
bém serão excluídos do dispositivo, 
os para o serviço.

a — para digitar o nome de usuário 
 para a conta ao registrar-se no 

 — para selecionar o tamanho no 
arregadas para o serviço
Para conectar-se ao serviço e fazer upload dos arquivos 
para a Web, selecione Opções > Enviar para a web ou 
pressione a tecla Enviar.

Abrir serviço on-line
Para visualizar as imagens e vídeos, cujo upload foi feito, 
no serviço on-line e fazer rascunho e enviar entradas no 
dispositivo, selecione Imags. e vídeos > Opções > Abrir 
serviço on-line. Se você tiver criado uma nova conta off-line 
ou modificado uma conta ou as configurações de serviço por 
meio de um browser da Web em um PC compatível, selecione 
Opções > Recuperar serviços para atualizar a lista de 
serviços no dispositivo. Selecione um serviço da lista.

Após abrir um serviço, selecione as seguintes opções:

Abrir no browser da Web — para conectar-se ao serviço 
selecionado e visualizar os álbuns de rascunho e álbuns 
carregados no browser da Web. A visualização pode variar 
de acordo com o provedor de serviços.

Rascunhos — para visualizar e editar as entradas de rascunho 
e fazer upload dessas entradas para a Web

Posts recentes — para visualizar as 20 últimas entradas 
criadas por meio do dispositivo 

Novo post — para criar uma nova entrada

As opções disponíveis podem variar de acordo com o 
provedor de serviços.

Configurações d
on-line
Para editar as configuraçõ
Abrir serviço on-line >
as configurações que dese

Minhas contas
Em Minhas contas, você
contas existentes. Para c
Opções > Adicionar no
existente, selecione uma
Selecione uma destas op

Nome da conta — para d

Provedor de serviços —
serviços que você deseja
provedor de serviços de 
criar uma nova conta pa
você excluir uma conta 
relacionados à conta tam
incluindo os itens enviad

Nome do usuário e Senh
e a senha que você criou
serviço on-line

Tamanho imag. enviada
qual as imagens serão c
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viço
 para visualizar ou editar as 
r de serviços, adicionar um novo 
sualizar detalhes de um 
ocê alterar o provedor de 
ções de conta do provedor de 
rdidas. Não é possível alterar as 
ores de serviço predefinidos.
Configurações aplicativo
Exibir tamanho imagem — para selecionar o tamanho no 
qual a imagem será exibida na tela do dispositivo. Essa 
configuração não afeta o tamanho da imagem carregada.

Exibir tamanho do texto — para selecionar o tamanho da 
fonte do texto que você escreveu

Configurações avançadas
Ponto de acesso padrão — para alterar o ponto de acesso 
usado para conectar-se ao serviço on-line, selecione o 
ponto de acesso desejado.

Provedores de ser
Provedores de serviços —
configurações do provedo
provedor de serviços ou vi
provedor de serviços. Se v
serviços, todas as informa
serviços anterior serão pe
configurações dos proved
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