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Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman
Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun
tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.
ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ
MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.
TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI
SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA
MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.
Laitteesi mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten luojat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei
omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai
toimivuudesta eikä sovelluksissa tai näissä aineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta.
SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA
NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA
EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA
ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ
SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin. Voit käyttää laitteellasi myös kolmansien
osapuolten sivustoja. Kolmansien osapuolten sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia
sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.
Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-
jälleenmyyjältä.
Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat SIM-korttikohtaisia ja/tai verkkokohtaisia tai MMS-kohtaisia, tai niiden käytettävyys määräytyy laitteiden
yhteensopivuuden ja tuettujen sisältömuotojen mukaan. Jotkin palvelut ovat saatavissa erillistä korvausta vastaan.
Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.
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Online-jako
Voit jakaa yhteensopiviin online-albumeihin,
weblogeihin tai muihin Webin yhteensopiviin
online-jakopalveluihin tallennettuja kuvia ja
videoita. Voit lähettää sisältöä, tallentaa
keskeneräisiä merkintöjä luonnoksina ja jatkaa
niiden muokkaamista myöhemmin sekä tarkastella
albumien sisältöä. Tuetut sisältötyypit saattavat
vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

Alkuvalmistelut
Sinun on tilattava palvelu kuvien online-jakoa
tarjoavalta palveluntarjoajalta. Palvelun voi
tavallisesti tilata palveluntarjoajan Web-sivuilta.
Lisätietoja palvelun tilaamisesta saat
palveluntarjoajaltasi. Lisätietoja yhteensopivista
palveluntarjoajista on sivustossa www.nokia.com/
support.
Kun avaat palvelun ensimmäisen kerran Online-
jako-sovelluksessa, sovellus kehottaa luomaan
uuden tilin ja määrittämään sille
käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos haluat muuttaa
käyttäjätilin asetuksia myöhemmin, valitse
Valinnat > Asetukset.

Mediatiedostojen
lähettäminen
Valitse Valokuvat-sovelluksessa Otetut kuvat,
lähetettävät tiedostot ja Valinnat > Lähetä >
Lähetä Webiin. Voit käyttää online-palveluita
myös suoraan pääkameralla.
Voit luoda palveluun uuden tilin valitsemalla
Online-jako, palvelun ja Valinnat > Lisää uusi
tili.
Kun valitset palvelun, voit avata ja katsella valittuja
kuvia sekä videoleikkeitä, järjestää niitä, lisätä
niihin tekstiä tai lisätä uusia tiedostoja palveluun.
Voit muodostaa yhteyden palveluun ja lähettää
tiedostot Webiin valitsemalla Valinnat > Lähetä
Webiin tai painamalla soittonäppäintä.
Voit peruuttaa meneillään olevan lähetyksen
Webiin ja tallentaa luodun erän luonnoksena
valitsemalla Takaisin tai Peruuta > Tallenna
luonnoksena.
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Online-palvelun avaaminen
Jos haluat tarkastella online-palveluun lähettämiäsi
kuvia ja videoleikkeitä sekä laitteessa olevia
keskeneräisiä ja lähetettyjä lähetyseriä, valitse
Otetut kuvat > Valinnat > Avaa online-
palvelu. Jos luot uuden tilin offline-tilassa tai
muokkaat tilin tai palvelun asetuksia
yhteensopivan tietokoneen Web-selaimella, voit
päivittää laitteen palveluluettelon valitsemalla
Valinnat > Hae palvelut ja palvelun.
Kun avaat palvelun, valitse jokin seuraavista:
● Avaa Web-selaimessa  — Voit muodostaa

yhteyden valittuun palveluun ja tarkastella
palvelimeen lähetettyjä ja keskeneräisiä
albumeja Web-selaimessa. Näkymä voi vaihdella
palveluntarjoajan mukaan.

● Luonnokset  — Voit tarkastella ja muokata
kesken olevia lähetyseriä ja lähettää ne Webiin.

● Viime lähetykset  — Voit tarkastella 20:tä
viimeisintä laitteessa luotua merkintää.

● Uusi merkintä  — Voit luoda uuden merkinnän.
Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella
palveluntarjoajan mukaan.

Online-jaon asetukset
Jos haluat muokata online-jaon tilin asetuksia,
valitse Online-jako-sovelluksessa Avaa online-
palvelu > Valinnat > Asetukset, selaa
muokattavien asetusten kohdalle ja paina
selausnäppäintä.

Omat tilit
Voit Omat tilit -toiminnolla luoda uusia tilejä tai
muokata aiemmin luotuja tilejä.
Voit luoda uuden tilin valitsemalla Valinnat >
Lisää uusi tili.
Jos haluat muokata aiemmin luotua tiliä, valitse tili
ja sitten Valinnat > Muokkaa.
Valitse jokin seuraavista:
● Tilin nimi  — Voit antaa tilille nimen.
● Palveluntarjoaja  —  Voit valita

palveluntarjoajan. Aiemmin luodun tilin
palveluntarjoajaa ei voi muuttaa, vaan uutta
palveluntarjoajaa varten on luotava uusi tili. Jos
poistat tilin Omat tilit -valikossa, myös tiliin
liittyvät palvelut poistetaan laitteesta, mukaan
lukien palveluun lähetetyt kohteet.

● Käyttäjänimi  — Voit antaa käyttäjänimen,
jonka olet luonut tilille rekisteröityessäsi online-
palveluun. 5



● Salasana  — Voit antaa salasanan, jonka olet
luonut tilille rekisteröityessäsi online-palveluun.

● Lähetettäv. kuvan koko  —  Voit määrittää,
minkä kokoisina kuvat lähetetään palveluun.

Online-jaon asetukset
Valitse Online-jako, palvelu, Valinnat >
Asetukset > Sovelluksen asetukset ja jokin
seuraavista:
● Kuvan koko näytössä  — Voit valita, minkä

kokoisena kuva näkyy laitteessasi. Tämä asetus
ei vaikuta siihen, minkä kokoisena laite lähettää
kuvan palvelimeen.

● Tekstin koko näytössä  — Voit valita tekstin
fonttikoon.

Online-jaon lisäasetukset
Jos haluat vaihtaa yhteysosoitteen, jolla yhteys
online-palveluun muodostuu, valitse Online-jako,
palvelu ja Valinnat > Asetukset >
Lisäasetukset > Oletusyhteysosoite.

Palveluntarjoajat
Jos haluat tarkastella tai muokata
palveluntarjoajan asetuksia, lisätä uuden
palveluntarjoajan tai tarkastella palveluntarjoajan
tietoja, valitse Palveluntarjoajat. Jos vaihdat
palveluntarjoajaa, edellisen palveluntarjoajan

kaikki tilitiedot katoavat. Valmiiksi määritettyjen
palveluntarjoajien asetuksia ei voi muuttaa.
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