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®IADNA ZÁRUKA
Aplikácie od tretích dodávateåov dodané s va¹ím prístrojom mohli by» vytvorené 
a mô¾u by» vlastníctvom osôb alebo spoloèností, ktoré nie sú súèas»ou a nemajú 
vz»ah k spoloènosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva du¹evného 
vlastníctva k týmto aplikáciám tretích tvorcov. Vzhåadom na to Nokia nepreberá 
¾iadnu zodpovednos» za podporu koncových u¾ívateåov a za funkènos» týchto 
aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia 
neposkytuje ¾iadnu záruku na aplikácie tretích dodávateåov. POU®ÍVANÍM 
APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ®E APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, 
BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOÅVEK DRUHU, ÈI U® VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO 
V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPÚ©«AJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ÏALEJ 
BERIETE NA VEDOMIE, ®E NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ÈI INAK PRÍBUZNÉ 
SPOLOÈNOSTI NEPOSKYTUJÚ ®IADNE UBEZPEÈENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ 
ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, 
OBCHODOVATEÅNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚÈEL, A TAKTIE® ®E 
APLIKÁCIE NEPORU©IA AKÉKOÅVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA 
K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.
© 2007 Nokia. V¹etky práva vyhradené. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 sú ochrannými znaèkami alebo 
registrovanými ochrannými znaèkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy 
produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými 
znaèkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov.
Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje 
právo meni» a zdokonaåova» ktorýkoåvek z produktov opísaných v tomto dokumente 
bez predchádzajúceho upozornenia.
V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPÚ©«A PLATNÉ PRÁVO, SPOLOÈNOS« NOKIA 
ANI ®IADNY Z JEJ POSKYTOVATEÅOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOS« 
ZA AKÚKOÅVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOÅVEK VZNIKNUTÉ 
OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ©KODY.
V prístroji mô¾u by» vopred nain¹talované zálo¾ky alebo odkazy na webové stránky 
tretích strán. Pomocou svojho mobilného prístroja sa mô¾ete dosta» aj na iné 
webové stránky tretích strán. Webové stránky tretích strán sú nezávislé od 
spoloènosti Nokia a spoloènos» Nokia ich nepodporuje ani za ne nepreberá 
zodpovednos». Ak sa takéto stránky rozhodnete nav¹tívi», buïte z håadiska 
bezpeènosti a obsahu obozretní.
OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE”. NEPOSKYTUJÚ SA ®IADNE 
ZÁRUKY AKÉHOKOÅVEK DRUHU, ÈI U® VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHÅADOM 
SPRÁVNOSTI, SPOÅAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE 
NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEÅNOSTI A VHODNOSTI NA 

URÈITÝ ÚÈEL, OKREM ZÁRUK, VY®ADOVANÝCH PRÍSLU©NÝMI PLATNÝMI 
PRÁVNYMI PREDPISMI. SPOLOÈNOS« NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOÅVEK 
A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENI« ALEBO 
STIAHNU« Z OBEHU.
Dostupnos» urèitých výrobkov, aplikácií a slu¾ieb pre tieto výrobky sa mô¾e 
v závislosti od regiónu lí¹i». Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia 
o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.
Niektoré funkcie závisia od SIM karty a/alebo siete, slu¾by MMS alebo kompatibility 
zariadení a podporovaných formátov obsahu. Niektoré slu¾by sa osobitne 
spoplatòujú.
Pozrite si návod na pou¾itie, kde nájdete ïal¹ie dôle¾ité informácie o va¹om 
prístroji.
2. VYDANIE SK
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Zdieåanie online

Zdieåa» mô¾ete snímky a videoklipy v kompatibilných 
online albumoch, webových denníkoch alebo iných 
slu¾bách zdieåania online na webe. Mô¾ete prená¹a» 
obsah, uklada» nedokonèené správy ako koncepty 
a pokraèova» v písaní neskôr a prezera» obsah albumov. 
Podporované typy obsahu závisia od poskytovateåa slu¾ieb.

Na úvod
Aplikáciu si musíte aktivova», resp. predplati» 
u poskytovateåa slu¾ieb zdieåania snímok online. 
Túto slu¾bu si zvyèajne mô¾ete aktivova», resp. predplati» 
na webovej stránke poskytovateåa slu¾ieb. Podrobné 
informácie o aktivovaní, resp. predplatení tejto slu¾by 
si vy¾iadajte od poskytovateåa slu¾ieb. Ïal¹ie informácie 
o kompatibilných poskytovateåoch slu¾ieb nájdete na 
stránke www.nseries.com/support.

Po prvom otvorení slu¾by v aplikácii Zdieåanie online sa 
zobrazí výzva na vytvorenie nového konta a definovanie 
mena pou¾ívateåa a hesla. Ak chcete získa» nastavenia 
konta neskôr, vyberte polo¾ku Otvori» slu¾bu online > 
Voåby > Nastavenia. Pozrite si èas» „Nastavenia aplikácie 
Zdieåanie online“, str. 4.

Prená¹anie súborov
Stlaète tlaèidlo , vyberte polo¾ku Galéria > Snímky 
a video, súbory, ktoré chcete prenies», a potom polo¾ku 
Voåby > Posla» > Webový prenos. Prístup k slu¾bám 
online mô¾ete získa» aj z menu hlavného fotoaparátu.

Otvorí sa okno Zvoli» slu¾bu. Ak chcete pre slu¾bu vytvori» 
nové konto, vyberte polo¾ku Voåby > Prida» nové konto 
alebo ikonu slu¾by Vytvori» nové v zozname slu¾ieb. Ak ste 
nové konto vytvorili offline alebo ste zmenili nastavenia 
konta alebo slu¾by cez webový prehliadaè v kompatibilnom 
poèítaèi, výberom polo¾ky Voåby > Naèíta» slu¾by 
aktualizujte zoznam slu¾ieb v zariadení. Slu¾bu vyberte 
stlaèením posúvacieho tlaèidla.

Keï vyberiete slu¾bu, vybraté snímky a videoklipy 
sa zobrazia v re¾ime úprav. Mô¾ete otvára», prezera» 
a organizova» súbory, pridáva» k nim text alebo nové 
súbory.

Ak sa chcete pripoji» k slu¾be a prenies» súbory 
na web, vyberte polo¾ku Voåby > Prenies» alebo 
stlaète tlaèidlo .

Ak chcete zru¹i» webový prenos a ulo¾i» vytvorenú správu 
ako koncept, vyberte polo¾ku Spä» > Ulo¾i» ako koncept. 
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Ak si chcete prezrie» aktívne prenosy, stlaète tlaèidlo  
a vyberte polo¾ku Galéria > Snímky a video > Voåby > 
Otvori» slu¾bu online. Zoznam slu¾ieb zobrazí stav 
prenosu jednotlivých slu¾ieb. Ak chcete zru¹i» prebiehajúci 
prenos, vyberte aktívnu slu¾bu a zvoåte mo¾nos» Voåby > 
Zru¹, Ulo¾i» ako koncept alebo Vymaza».

Otvorenie slu¾by online
Ak si chcete prezrie» prenesené snímky a videoklipy 
v slu¾be online a koncepty a odoslané polo¾ky v zariadení, 
vyberte polo¾ku Snímky a video > Voåby > Otvori» slu¾bu 
online. Ak ste nové konto vytvorili offline alebo ste zmenili 
nastavenia konta alebo slu¾by cez webový prehliadaè 
v kompatibilnom poèítaèi, výberom polo¾ky Voåby > 
Naèíta» slu¾by aktualizujte zoznam slu¾ieb v zariadení. 
Stav prenosu jednotlivých slu¾ieb sa zobrazí v zozname 
pod názvom slu¾by. 

Vyberte zo zoznamu po¾adovanú slu¾bu. Ak sa chcete 
k slu¾be pripoji» prostredníctvom prehliadaèa 
a internetového spojenia, vyberte polo¾ku Voåby > Pripoji» 
sa k slu¾be. Ak si chcete prezrie» polo¾ky, ktoré ste 
naposledy preniesli do prístroja, vyberte polo¾ku Voåby > 
Posledné prenosy.

Nastavenia aplikácie Zdieåanie 
online
Ak chcete upravi» nastavenia zdieåania online, v menu 
Zdieåa» online vyberte polo¾ku Otvori» slu¾bu online > 
Voåby > Nastavenia.

Moje kontá
V menu Moje kontá mô¾ete vytvára» nové alebo upravova» 
existujúce kontá. Ak chcete vytvori» nové konto, vyberte 
polo¾ku Voåby > Prida» nové konto. Ak chcete upravi» 
existujúce konto, vyberte príslu¹né konto a polo¾ku 
Voåby > Upravi». Vyberte si z nasledujúcich mo¾ností:

Názov konta –ak chcete zada» po¾adovaný názov konta.

Poskytovateå slu¾ieb –ak chcete vybra» poskytovateåa 
slu¾ieb, ktorého slu¾by chcete vyu¾íva». Nemô¾ete zmeni» 
poskytovateåa slu¾ieb existujúceho konta. Pre nového 
poskytovateåa slu¾ieb musíte vytvori» nové konto. 
Ak vyma¾ete konto v menu Moje kontá, zároveò sa 
zo zariadenia vyma¾ú aj slu¾by týkajúce sa konta vrátane 
odoslaných polo¾iek slu¾by.

Meno pou¾ívateåa a Heslo –ak chcete zada» meno 
pou¾ívateåa a heslo, ktoré ste vytvorili ku kontu pri 
registrácii v slu¾be online.
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Veåkos» prená¹. snímky –ak chcete vybra» veåkos» snímok 

prená¹aných do slu¾by.

Nastavenia aplikácie
Veåkos» snímky –ak chcete vybra» veåkos» snímky 
zobrazenej na displeji zariadenia. Toto nastavenie 
neovplyvòuje veåkos» snímky pri prenose.

Veåkos» textu –ak chcete vybra» veåkos» písma 
zobrazeného textu v koncepte a odoslaných polo¾kách 
alebo ak chcete prida» alebo upravi» text novej polo¾ky.

Roz¹írené nastavenia
Predvolené miesto príst. –ak chcete zmeni» miesto 
prístupu pripojenia k slu¾be online, vyberte po¾adované 
miesto prístupu.
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