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Võrgusjagamine
Oma pilte ja videoklippe saate teistega jagada
ühilduvate võrgualbumite, blogide või muude
veebis leiduvate ühiskasutusteenuste kaudu. Saate
sisu üles laadida, lõpetamata postitusi
mustanditena salvestada ja nende koostamist
hiljem jätkata ning albumite sisu vaadata. Toetatud
sisutüüpide valik sõltub teenusepakkujast.

Alustamine
Kõigepealt tuleb teenus mõnelt piltide
võrgusjagamise teenuse pakkujalt tellida. Selle
teenuse saate tavaliselt teenusepakkuja veebilehelt
tellida. Üksikasjalikumat teavet teenuse tellimise
kohta saate oma teenusepakkujalt. Lisateavet
sobivate teenusepakkujate kohta leiate veebisaidilt
www.nokia.com/support.
Teenuse esmakordsel kasutamisel rakenduses
Võrgusjagamine palutakse teil luua uus konto ning
määrata sellele kasutajanimi ja parool. Kui soovite
konto seadeid hiljem vaadata, valige Valikud >
Seaded.

Meediumifailide
üleslaadimine
Valige kaustas Fotod Jäädvustused, siis
üleslaaditavad failid ning seejärel Valikud >
Saada > Veebi postitamine. Võrguteenuseid
saab kasutada ka põhikaamera kaudu.
Teenuse jaoks uue konto loomiseks valige
Võrgusjagamine, siis teenus ja seejärel Valikud >
Lisa uus konto.
Teenuse valimisel saab valitud pilte ja videoklippe
avada ja vaadata, ümber korraldada, neile teksti
lisada ning teenusesse uusi faile lisada.
Teenusega ühenduse loomiseks ja failide veebi
üleslaadimiseks valige Valikud > Postita veebi
või vajutage helistamisklahvi.
Üleslaadimise katkestamiseks ja postituse
salvestamiseks mustandina valige Tagasi või
Tühista > Salvesta mustandina..

4

http://www.nokia.com/support


Võrguteenuse avamine
Üleslaaditud piltide ja videote võrguteenuses ning
mustandite ja saadetud üksuste seadmes
vaatamiseks valige Jäädvustused > Valikud >
Ava võrguteenus. Kui loote uue konto
autonoomses režiimis või muudate konto või
teenuse seaded ühilduvas arvutis veebibrauseri
kaudu, valige teenuste loendi uuendamiseks
seadmes Valikud > Too teenused ja seejärel
soovitud teenus.
Pärast teenuse avamist valige üks järgmistest
valikutest.
● Ava veebibrauseris  — valitud teenusega

ühenduse loomiseks ning üleslaaditud ja
mustandina salvestatud albumite vaatamiseks
veebibrauseris. Vaade sõltub teenusepakkujast.

● Mustandid  — mustandite vaatamiseks ja
muutmiseks ning veebi üleslaadimiseks.

● Viimased postitused  — seadme kaudu loodud
20 viimase üksuse vaatamiseks.

● Uus postitus  — uue üksuse loomiseks.
Saadaolevad valikud sõltuvad teenusepakkujast.

Rakenduse Võrgusjagamine
seaded
Kontode või rakenduse Võrgusjagamine seadete
muutmiseks valige rakenduses Võrgusjagamine
Ava võrguteenus > Valikud > Seaded, liikuge
muudetavatele seadetele ja vajutage juhtnuppu.

Minu kontod
Minu kontod võimaldavad luua uusi kontosid või
muuta olemasolevaid.
Uue konto loomiseks valige Valikud > Lisa uus
konto.
Olemasoleva konto muutmiseks valige see ning
seejärel valige Valikud > Muuda.
Valige järgmiste valikute seast.
● Konto nimi  — konto nime sisestamiseks.
● Teenusepakkuja  —  teenusepakkuja

valimiseks. Olemasoleva konto puhul ei saa
teenusepakkujat muuta; uue teenusepakkuja
jaoks tuleb luua uus konto. Konto kustutamisel
rakenduses Minu kontod, kustutatakse seadmest
ka selle kontoga seotud teenused, sealhulgas
teenuse saadetud üksused.

● Kasutajanimi  — kasutajanime sisestamiseks,
mille konto jaoks võrguteenuse kasutajaks
registreerimisel määrasite. 5



● Parool  — parooli sisestamiseks, mille konto
jaoks võrguteenuse kasutajaks registreerimisel
määrasite.

● Pildi postitussuurus  —  teenusesse
üleslaadimisel kasutatava pildisuuruse
valimiseks.

Võrgusjagamise rakenduse
seaded
Valige esmalt Võrgusjagamine, seejärel teenus,
Valikud > Seaded > Rakenduse seaded ja siis
mõni järgmistest valikutest.
● Kuvatava pildi suurus  — pildi jaoks seadme

ekraanil kuvamise suuruse valimiseks. See seade
ei mõjuta üleslaaditavate piltide suurust.

● Kuvatava teksti suurus  — teksti fondisuuruse
valimiseks.

Võrgusjagamise täpsemad
seaded
Võrguteenusega ühenduse loomiseks kasutatava
pöörduspunkti muutmiseks valige
Võrgusjagamine, siis teenus ja lõpuks Valikud >
Seaded > Täpsemad > Vaikepöörduspunkt.

Teenusepakkujad
Teenusepakkuja seadete vaatamiseks ja
muutmiseks, uue teenusepakkuja lisamiseks või
olemasoleva teenusepakkuja üksikasjade
vaatamiseks valige Teen.pakkujad.
Teenusepakkuja muutmisel läheb kogu eelmise
teenusepakkuja teave kaduma. Eelmääratletud
teenusepakkujate seadeid muuta ei saa.
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