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GARANTII PUUDUB
Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad 
olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate 
isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalomandi õigusi. 
Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega 
rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna 
kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.
RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA 
"NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE 
SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, 
ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID 
OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE 
AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE 
KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE 
PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.
©  2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 on Nokia Corporationi kaubamärgid 
või registreeritud kaubamärgid. Teised siin mainitud toodete ja firmade nimed 
võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.
Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste 
ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas 
ilma sellekohase eelteavituseta.
KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA 
LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE 
VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE 
VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.
Teie seadmesse võivad olla eelinstallitud teatud järjehoidjate valik ja lingid 
kolmandate osapoolte hallatavatele veebisaitidele. Teil võib oma telefonist olla 
juurdepääs ka muudele teiste haldajate veebisaitidele. Nokia ei anna teiste 
(Nokiaga mitteseotud ettevõtete) hallatavatele veebilehtedele garantiid ega võta 
nende toimimise eest endale mingit vastutust. Selliste lehtede avamisel peaksite 
turvalisuse või sisu osas rakendama ettevaatusabinõusid.
Selle dokumendi sisu on Ära toodud „nagu on“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, 
EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES 
MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID 
MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI 
OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES 
HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST 
EELNEVALT TEAVITAMATA.

Meatud 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.
Muud olulist teavet selle seadme kohta leiate kasutusjuhendist.
2. VÄLJAANNE, ET
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Võrgu kaudu jagamine
Pilte ja videoklippe saate teistega jagada ühilduvate 
veebialbumite, ajaveebide või muude veebis leiduvate 
ühilduvate ühiskasutusteenuste kaudu. Saate sisu üles 
laadida, lõpetamata postitusi mustanditena salvestada 
ja nende koostamist hiljem jätkata ning albumite sisu 
vaadata. Toetatud sisutüüpide valik sõltub teenusepakkujast.

Alustusjuhend
Tellige vastav teenus mõnelt veebis piltide 
ühiskasutusteenust osutavalt teenusepakkujalt. Saate 
selle teenuse tavaliselt tellida teenusepakkuja veebilehelt. 
Üksikasjalikumat teavet teenuse tellimise kohta saate 
oma teenusepakkujalt. Ühilduvate teenusepakkujate kohta 
saate lisateavet veebisaidilt www.nseries.com/support.

Rakenduse Võrgusjagamine esmakordsel avamisel 
palutakse teil luua uus konto ning määrata konto 
kasutajanimi ja parool. Valikute hilisemaks vaatamiseks 
või muutmiseks valige Ava võrguteenus > Valikud > 
Seaded. Vt ‘Võrgusjagamise seaded’ lk 4.

Failide üleslaadimine
Vajutage  ja valige Galerii > Pildid ja video, 
üleslaaditavad failid ja Valikud > Saada > Veebi 
üleslaadimine. Ühiskasutusteenusesse pääsete 
ka põhikaamera menüü kaudu.

Avatakse Teenuse valim. Teenuse kasutamiseks uue 
konto loomiseks valige Valikud > Lisa uus konto või 
teenusteloendist ikoon Loo uus. Kui olete veebis loonud uue 
konto või muutnud mõne konto või teenuse seadeid 
ühilduvas arvutis veebibrauseri kaudu, valige seadme 
teenusteloendi uuendamiseks Valikud > Too teenused. 
Teenuse valimiseks vajutage juhtnuppu.

Teenuse valimisel kuvatakse valitud pildid ja videod 
töötlusolekus. Saate faile avada ja vaadata, ümber 
korraldada, failidele teksti lisada või uusi faile lisada.

Teenusega ühenduse loomiseks ja failide veebi 
üleslaadimiseks valige Valikud > Laadi üles või 
vajutage klahvi .

Veebi üleslaadimise tühistamiseks ja loodud 
postituse salvestamiseks mustandina valige 
Tagasi > Salvesta mustandina. 
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Aktiivsete üleslaadimiste vaatamiseks vajutage  ja valige 
Galerii > Pildid ja video > Valikud > Ava võrguteenus. 
Teenuste loendis kuvatakse iga teenuse üleslaadimisolek. 
Poolelioleva üleslaadimise tühistamiseks valige esmalt 
soovitud aktiivne teenus ja seejärel Valikud > Tühista, 
Salvesta mustandina või Kustuta.

Võrguteenuse avamine
Üleslaaditud piltide ja videote vaatamiseks võrguteenuses või 
mustandite ja saadetud postituste vaatamiseks oma seadmes 
valige Pildid ja video > Valikud > Ava võrguteenus. Kui 
soovite luua ühenduseta töötades uue konto või muuta mõne 
konto või teenuse seadeid ühilduvas arvutis veebibrauseri 
kaudu, valige seadme teenusteloendi uuendamiseks 
Valikud > Too teenused. Iga teenuse üleslaadimisolek 
on kuvatud loendis vastava teenuse nime all. 

Valige loendist soovitud teenus. Kui soovite teenusega 
ühenduse luua brauseri ja Interneti-ühenduse kaudu, 
valige Valikud >Loo teenusega ühendus. Hiljuti 
seadmesse üles laaditud üksuste vaatamiseks valige 
Valikud >Viimased üleslaadim..

Võrgusjagamise seaded
Võrgusjagamise seadete muutmiseks rakenduses 
Võrgusjagamine valige Ava võrguteenus > 
Valikud > Seaded.

Minu kontod
Aknas Minu kontod saate luua uusi ja muuta 
olemasolevaid kontosid. Uue konto loomiseks valige 
Valikud > Lisa uus konto. Olemasoleva konto 
muutmiseks valige soovitud konto ja siis Valikud > 
Muuda. Valige järgmiste valikute seast.

Konto nimi – saate sisestada soovitud konto nime.

Teenusepakkuja – saate valida soovitud teenusepakkuja. 
Olemasoleva konto teenusepakkujat ei saa muuta. 
Uue teenusepakkuja puhul peate looma uue konto. 
Mõne kaustas Minu kontod leiduva konto kustutamisel 
kustutatakse seadmest ka selle kontoga seotud 
teenused (sh teenuse kaudu saadetud üksused).

Kasutajanimi ja Parool – saate sisestada võrguteenuse 
kasutajaks registreerumisel selle konto jaoks loodud 
kasutajanime ja parooli.

Üleslaad. pildi suurus – saate valida teenusesse 
üleslaadimisel kasutatava pildisuuruse.
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Rakenduse seaded
Kuvatava pildi suurus – saate valida seadme ekraanil 
kuvatava pildi suuruse. See seade ei mõjuta üleslaaditavate 
piltide suurust.

Kuvatava teksti suurus – saate valida fondisuuruse, 
mida kasutatakse mustand- ja saadetud postituste 
teksti kuvamisel või uute postituste teksti lisamisel 
või muutmisel.

Täpsemad
Vaikepöörduspunkt – võrguteenusega ühenduse 
loomiseks kasutatava pöörduspunkti muutmiseks 
valige soovitud pöörduspunkt.


