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BRAK GWARANCJI
Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mog³y zostaæ 
opracowane przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ 
w³asno¶ci± takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia 
nie przys³uguj± ¿adne prawa autorskie ani inne prawa w³asno¶ci intelektualnej. 
Nokia nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno¶ci za obs³ugê u¿ytkowników koñcowych, 
za prawid³owo¶æ dzia³ania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne 
materia³y. Firma Nokia nie udziela te¿ ¿adnych gwarancji na te aplikacje. PRZEZ 
FAKT U¯YCIA TYCH APLIKACJI ICH U¯YTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMO¦CI, 
¯E ZOSTA£Y ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK S¡”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH 
LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ 
PRAWO ZAKRESIE. U¯YTKOWNIK PRZYJMUJE TE¯ DO WIADOMO¦CI, ̄ E ANI FIRMA 
NOKIA ANI PODMIOTY Z NI¡ ZWI¡ZANE NIE SK£ADAJ¡ ̄ ADNYCH ZAPEWNIEÑ ANI 
O¦WIADCZEÑ, TAK WYRA¬NYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZ¡CZYCH 
MIÊDZY INNYMI, LECZ NIE WY£¡CZNIE, TYTU£U PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH 
JAKO¦CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONEGO CELU I NIENARUSZANIA 
PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, 
PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.
© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N76 s± znakami towarowymi lub 
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy 
produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami 
towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a¶cicieli.
Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych 
w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
W ¯ADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO 
ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ¯ADEN Z JEJ LICENCJOBIORCÓW NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNO¦CI ZA JAK¡KOLWIEK UTRATÊ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA 
¯ADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB PO¦REDNIE SZKODY 
POWSTA£E W DOWOLNY SPOSÓB.
W urz±dzeniu mog± byæ zapisane zak³adki oraz ³±cza do witryn innych, 
niepowi±zanych z firm± Nokia organizacji. Dostêp do witryn innych, 
niepowi±zanych z firm± Nokia organizacji mo¿liwy jest równie¿ za po¶rednictwem 
urz±dzenia. Firma Nokia nie jest zwi±zana z tymi organizacjami oraz nie wspiera ich 
witryn i nie odpowiada za nie. Je¶li zdecydujesz siê z nich korzystaæ, zastosuj ¶rodki 
ostro¿no¶ci zarówno w odniesieniu do bezpieczeñstwa, jak i materia³ów.
ZAWARTO¦Æ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST”. NIE 
UDZIELA SIÊ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRA¬NYCH JAK 

I DOROZUMIANYCH, W£¡CZAJ¡C W TO, LECZ NIE OGRANICZAJ¡C TEGO DO 
JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI U¯YTECZNO¦CI HANDLOWEJ 
LUB PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONEGO CELU, CHYBA ¯E TAKOWE WYMAGANE 
S¡ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO 
DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM 
CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.
Dostêpno¶æ poszczególnych produktów i aplikacji, a tak¿e i zwi±zanych z tymi 
produktami us³ug mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y, w tym 
dostêpno¶æ opcji jêzykowych, nale¿y sprawdziæ ze sprzedawc± produktów Nokia.
Niektóre operacje i funkcje zale¿± od karty SIM i/lub sieci, us³ug MMS b±d¼ 
zgodno¶ci urz±dzeñ i obs³ugiwanych formatów materia³ów. Za niektóre us³ugi 
pobierana jest osobna op³ata.
Wiêcej wa¿nych informacji o swoim urz±dzeniu znajdziesz w instrukcji obs³ugi.
WYDANIE 2. PL
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ów
leria > Zdjêcia i wideo, wska¿ 

, a nastêpnie wybierz Opcje > 
rnetu. Dostêp do us³ug online 
ównego aparatu fotograficznego.

s³ugi. Aby utworzyæ nowe konto 
> Dodaj nowe konto lub ikonê 
owe na li¶cie us³ug. Je¶li 
trybie offline lub zmodyfikujesz 
³ugi przy u¿yciu przegl±darki 
bilnym komputerze, w celu 
g w urz±dzeniu wybierz Opcje > 
aæ us³ugê, naci¶nij klawisz 

ne zdjêcia i pliki wideo zostan± 
cji. Mo¿na otwieraæ i ogl±daæ 
awaæ do nich tekst, a tak¿e 

 i wys³aæ pliki do internetu, 
lub naci¶nij .

o internetu i zapisaæ utworzone 
bocz±, wybierz Wróæ > Zapisz 
Udostêpnianie online
W³asne zdjêcia i pliki wideo mo¿na udostêpniaæ 
w albumach online, blogach internetowych lub innych 
us³ugach udostêpniania online oferowanych w internecie. 
Mo¿na wysy³aæ materia³y, zapisywaæ niedokoñczone 
og³oszenia jako wersje robocze i dopracowywaæ je pó¼niej, 
a tak¿e wy¶wietlaæ zawarto¶æ albumów. Dopuszczalne 
typy materia³ów mog± siê ró¿niæ zale¿nie od us³ugodawcy.

Szybki start
Do udostêpniania zdjêæ potrzebna jest subskrypcja 
odpowiedniej us³ugi online. Us³ugê mo¿na zazwyczaj 
subskrybowaæ na stronie internetowej us³ugodawcy. 
Szczegó³owe informacje na temat subskrybowania us³ugi 
uzyskasz od us³ugodawcy. Wiêcej informacji na temat 
dostêpnych us³ugodawców mo¿na znale¼æ w witrynie 
www.nseries.com/support.

Po pierwszym otwarciu us³ugi w aplikacji Udostêpnianie 
online wy¶wietla siê monit o utworzenie nowego konta 
oraz okre¶lenie nazwy jego u¿ytkownika i has³a. 
Aby przejrzeæ ustawienia konta pó¼niej, wybierz Otwórz 
us³. online > Opcje > Ustawienia. Patrz „Ustawienia 
udostêpniania online”, s. 4.

Wysy³anie plik
Naci¶nij  i wybierz Ga
pliki, które chcesz wys³aæ
Wy¶lij > Przeka¿ do inte
mo¿na uzyskaæ tak¿e z g³

Otworzy siê okno Wybór u
w us³udze, wybierz Opcje
us³ugi z tekstemUtwórz n
utworzysz nowe konto w 
ustawienia konta albo us
internetowej na kompaty
zaktualizowania listy us³u
Pobierz us³ugi. Aby wybr
przewijania.

Po wybraniu us³ugi wybra
wy¶wietlone w stanie edy
pliki, porz±dkowaæ je, dod
dodawaæ nowe pliki.

Aby po³±czyæ siê z us³ug±
wybierz Opcje > Przeka¿ 

Aby anulowaæ wysy³anie d
og³oszenie jako wersjê ro
jako k. robocz±. 
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ostêpniania online
 us³ugi Udostêpnianie online, 
e wybierz Otwórz us³. online > 

 mo¿na tworzyæ nowe konta 
±ce. Aby utworzyæ nowe konto, 
nowe konto. Aby edytowaæ 
z to konto, a nastêpnie Opcje > 
nie opcje:

rowadziæ ¿±dan± nazwê konta.

braæ us³ugodawcê, z którego 
o¿na zmieniæ us³ugodawcy dla 
 nowego us³ugodawcy nale¿y 

e¶li w folderze Moje konta 
zenia zostan± usuniête równie¿ 
ontem, w tym elementy wys³ane 

as³o — aby wprowadziæ nazwê 
konta utworzone podczas 
line.

 — aby wybraæ rozmiar zdjêæ 
y³aniu do us³ugi.
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i wybierz Galeria > Zdjêcia i wideo > Opcje > Otwórz us³. 
online. Na li¶cie us³ug jest wy¶wietlany stan wysy³ania 
w ka¿dej z us³ug. Aby anulowaæ trwaj±ce wysy³anie, 
wybierz aktywn± us³ugê, a nastêpnie wybierz Opcje > 
Anuluj, Zapisz jako k. robocz± lub Usuñ.

Otwieranie us³ugi online
Aby obejrzeæ wys³ane zdjêcia i pliki wideo znajduj±ce siê 
w us³udze online oraz robocze i wys³ane wpisy 
w urz±dzeniu, wybierz Zdjêcia i wideo > Opcje > Otwórz 
us³. online. Je¶li utworzysz nowe konto w trybie offline lub 
zmodyfikujesz ustawienia konta albo us³ugi przy u¿yciu 
przegl±darki internetowej na kompatybilnym komputerze, 
w celu zaktualizowania listy us³ug w urz±dzeniu wybierz 
Opcje > Pobierz us³ugi. Stan wysy³ania w ka¿dej z us³ug 
jest wy¶wietlany pod jej nazw± na li¶cie. 

Wybierz us³ugê z listy. Aby po³±czyæ siê z us³ug± za 
po¶rednictwem przegl±darki i po³±czenia internetowego, 
wybierz Opcje >Po³±cz z us³ug±. Aby wy¶wietliæ 
w urz±dzeniu niedawno wysy³ane elementy, wybierz 
Opcje >Ostatnio wys³ane.

Ustawienia ud
Aby zmieniæ ustawienia
w aplikacji Udost. onlin
Opcje > Ustawienia.

Moje konta
W folderze Moje konta
lub edytowaæ ju¿ istniej
wybierz Opcje > Dodaj 
istniej±ce konto, wybier
Edytuj. Okre¶l odpowied

Nazwa konta — aby wp

Us³ugodawca — aby wy
chcesz korzystaæ. Nie m
istniej±cego konta — dla
utworzyæ nowe konto. J
usuniesz konto, z urz±d
us³ugi zwi±zane z tym k
do us³ug.

Nazwa u¿ytkownika i H
u¿ytkownika i has³o do 
rejestracji w us³udze on

Przeka¿ rozmiar zdjêcia
stosowany przy ich wys
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Ustawienia aplikacji
Rozm. wy¶w. zdjêcia — aby wybraæ rozmiar zdjêæ 
stosowany przy ich przegl±daniu na wy¶wietlaczu 
urz±dzenia. To ustawienie nie wp³ywa na rozmiar 
wysy³anego zdjêcia.

Rozmiar wy¶w. tekstu — aby wybraæ rozmiar czcionki 
stosowany przy wy¶wietlaniu tekstu we wpisach roboczych 
i wys³anych lub podczas dodawania albo edytowania 
tekstu w nowym wpisie.

Zaawansowane
Domy¶lny punkt dostêpu — aby zmieniæ punkt dostêpu 
stosowany przy ³±czeniu siê z us³ug± online, wybierz 
¿±dany punkt dostêpu.


