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Onlinedeling
Du kan dele billeder og videoklip i kompatible
onlinealbummer og weblogs eller via andre
tjenester til onlinedeling på internettet. Du kan
overføre indhold, gemme ufuldstændige poster
som kladder og fortsætte senere samt få vist
albummernes indhold. De understøttede
indholdstyper kan variere afhængigt af
tjenesteudbyderen.

Kom godt i gang
Du skal abonnere på tjenesten hos en
onlineudbyder af billeddelingstjenester. Du kan
normalt abonnere på tjenesten på
tjenesteudbyderens websted. Du kan få flere
oplysninger om, hvordan du abonnerer på
tjenesten, ved at kontakte din tjenesteudbyder.
Yderligere oplysninger om kompatible
tjenesteudbydere finder du på www.nokia.com/
support.
Første gang du åbner tjenesten i programmet
Onlinedeling, bliver du bedt om at oprette en ny
konto og angive brugernavn og adgangskode til
tjenesten. Hvis du vil have adgang til

kontoindstillingerne senere, skal du vælge Valg >
Indstillinger.

Overførsel af mediefiler
Vælg Taget og de filer, du vil overføre, i Billeder, og
vælg derefter Valg > Send > Anbring på
internettet. Du kan også få adgang til
onlinetjenester fra det primære kamera.
Hvis du vil oprette en ny konto til en tjeneste, skal
du vælge Onlinedeling, en tjeneste og Valg >
Tilføj ny konto.
Når du vælger en tjeneste, kan du åbne og få vist de
valgte billeder og videoer, organisere dem på en ny
måde, tilføje tekst eller tilføje nye filer til tjenesten.
Hvis du vil oprette forbindelse til tjenesten og
overføre filerne til internettet, skal du vælge Valg >
Anbring på internettet eller trykke på
opkaldstasten.
Hvis du vil annullere overførslen til internettet og
gemme det oprettede indlæg som en kladde, skal
du vælge Tilbage eller Annuller > Gem som
kladde.4

http://www.nokia.com/support
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Åbning af onlinetjenesten
Hvis du vil have vist overførte billeder og videoer i
onlinetjenesten samt kladdeposter og sendte
poster på enheden, skal du vælge Taget > Valg >
Åbn onlinetjeneste. Hvis du opretter en ny konto
offline eller ændrer en konto eller
tjenesteindstillinger via en internetbrowser på en
kompatibel pc, skal du vælge Valg > Hent
tjenester og en tjeneste for at opdatere listen over
tjenester på din enhed.
Når du åbner en tjeneste, kan du vælge mellem
følgende:
● Åbn i internetbrowser  — for at oprette

forbindelse til den valgte tjeneste og få vist de
overførte albummer og kladdealbummer i
internetbrowseren. Visningen kan variere
afhængigt af tjenesteudbyderen.

● Kladder  — for at få vist og redigere
kladdeelementerne og overføre dem til
internettet

● Seneste anbringelser  — for at få vist de sidste
20 poster, der er oprettet via din enhed

● Nyt indlæg  — for at oprette en ny post
De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt
af tjenesteudbyderen.

Indstillinger for
Onlinedeling
Hvis du vil redigere indstillingerne for dine konti
eller Onlinedeling, skal du vælge Åbn
onlinetjeneste > Valg > Indstillinger, rulle til
de indstillinger, du vil redigere, og trykke på
navigeringstasten.

Mine konti
I Mine konti kan du oprette nye konti eller redigere
eksisterende konti.
Du kan oprette en ny konto ved at vælge Valg >
Tilføj ny konto.
Hvis du vil redigere en eksisterende konto, skal du
vælge en konto og Valg > Rediger.
Vælg mellem følgende:
● Kontonavn  — for at angive et navn til kontoen
● Tjenesteudbyder  —  for at vælge en

tjenesteudbyder. Du kan ikke ændre
tjenesteudbyderen for en eksisterende konto. Du
er nødt til at oprette en ny konto, der er knyttet
til den nye tjenesteudbyder. Hvis du sletter en
konto i Mine konti, bliver de tjenester, der er
knyttet til denne konto, også slettet på enheden,
herunder tjenestens sendte emner.
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● Brugernavn  — for at angive det brugernavn, du
oprettede til din konto, da du registrerede
onlinetjenesten

● Adgangskode  — for at angive den
adgangskode, du oprettede til din konto, da du
registrerede onlinetjenesten

● Billedanbringelsesstr.  —  for at vælge den
størrelse, billederne overføres til tjenesten i

Indstillinger for programmet
Onlinedeling
Vælg Onlinedeling, en tjeneste, Valg >
Indstillinger > Programindstillinger, og vælg
mellem følgende muligheder:
● Billedvisningsstørrelse  — for at vælge den

størrelse, som billederne vises i på enhedens
skærm. Denne indstilling påvirker ikke størrelsen
af det overførte billede.

● Tekstvisningsstørrelse  — for at vælge
skriftstørrelse til teksten.

Avancerede indstillinger for
Onlinedeling
Hvis du vil ændre det adgangspunkt, der bruges til
at oprette forbindelse til onlinetjenesten, skal du
vælge Onlinedeling, en tjeneste og Valg >
Indstillinger > Avanceret >
Standardadgangspunkt.

Tjenesteudbydere
Hvis du vil have vist eller redigere indstillingerne for
tjenesteudbyderen, tilføje en ny tjenesteudbyder
eller se detaljer om en tjenesteudbyder, skal du
vælge Tjenesteudbydere. Hvis du skifter
tjenesteudbryder, går alle kontooplysninger om
den tidligere tjenesteudbyder tabt. Du kan ikke
ændre indstillingerne for foruddefinerede
tjenesteudbydere.

6


	Onlinedeling 3.1
	Indholdsfortegnelse
	Onlinedeling
	Kom godt i gang
	Overførsel af mediefiler
	Åbning af onlinetjenesten
	Indstillinger for Onlinedeling
	Mine konti
	Indstillinger for programmet Onlinedeling
	Avancerede indstillinger for Onlinedeling
	Tjenesteudbydere





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


