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Share online
Własne zdjęcia i pliki wideo można udostępniać w
albumach online, blogach internetowych lub innych
usługach udostępniania online oferowanych w
internecie. Można wysyłać materiały, zapisywać
niedokończone ogłoszenia jako wersje robocze i
dopracowywać je później, a także wyświetlać
zawartość albumów. Dopuszczalne typy
materiałów mogą się różnić zależnie od
usługodawcy.

Szybki start
Należy zasubskrybować usługę u usługodawcy
umożliwiającego udostępnianie zdjęć online.
Usługę można zazwyczaj subskrybować na stronie
internetowej usługodawcy. Szczegółowe
informacje na temat subskrybowania usługi
uzyskasz od usługodawcy. Informacje na temat
współpracujących usługodawców znajdziesz na
stronie www.nokia.com/support.
Po uruchomieniu usługi po raz pierwszy
użytkownik jest proszony w aplikacji Share online o
utworzenie nowego konta oraz wybranie nazwy
użytkownika i hasła. Aby przejść do ustawień konta
później, wybierz Opcje > Ustawienia.

Przesyłanie plików
multimedialnych
W aplikacji Zdjęcia wybierz Zrobione, pliki, które
chcesz przesłać, a następnie Opcje > Wyślij >
Prześlij do internetu. Do usług online można też
przejść z kamery głównej.
Aby utworzyć nowe konto usługi, wybierz Udost.
online, usługi, a następnie Opcje > Dodaj nowe
konto.
Po wybraniu usługi możesz otwierać i wyświetlać
wybrane zdjęcia oraz pliki wideo, porządkować je,
dodawać do nich tekst, a także dodawać nowe pliki
do usługi.
Aby połączyć się z usługą i przesłać pliki do
internetu, wybierz Opcje > Prześlij do internetu
lub naciśnij klawisz połączenia.
Aby anulować proces przesyłania do internetu i
zapisać utworzoną wiadomość jako wersję
roboczą, wybierz Wróć lub Anuluj > Zapisz jako
k. roboczą.
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Otwieranie usługi online
Aby wyświetlić przesłane zdjęcia i pliki wideo za
pośrednictwem usługi online oraz wysłane
elementy i wersje robocze w urządzeniu, wybierz
Zrobione > Opcje > Otwórz usługi online. Aby
po utworzeniu nowego konta offline lub
zmodyfikowaniu konta bądź ustawień usługi za
pomocą przeglądarki na kompatybilnym
komputerze uaktualnić listę usług w urządzeniu,
wybierz Opcje > Pobierz usługi oraz usługę.
Po otwarciu usługi wybierz jedną z następujących
opcji:
● Otwórz w przeglądarce  — aby połączyć się z

wybraną usługą oraz wyświetlić w przeglądarce
przesłane albumy i wersje robocze. Widok może
się różnić zależnie od usługodawcy.

● Kopie robocze  — aby wyświetlić i edytować
wersje robocze oraz przesyłać je do internetu.

● Ostatnio wysłane  — aby wyświetlić ostatnie 20
wpisów utworzonych za pomocą urządzenia.

● Nowe ogłoszenie  — aby utworzyć nowy wpis.
Dostępne opcje mogą się różnić zależnie od
usługodawcy.

Share online — ustawienia
Aby edytować ustawienia kont lub aplikacji Share
online w aplikacji, wybierz Otwórz usługi
online > Opcje > Ustawienia, przewiń do
żądanego ustawienia i naciśnij klawisz przewijania.

Moje konta
W sekcji Moje konta użytkownik może tworzyć
nowe lub edytować istniejące konta.
Aby utworzyć nowe konto, wybierz Opcje > Dodaj
nowe konto.
Aby dokonać edycji istniejące konta, wybierz to
konto i Opcje > Edytuj.
Określ odpowiednie opcje:
● Nazwa konta  — aby wprowadzić nazwę konta.
● Usługodawca  — aby wybrać usługodawcę. Nie

można zmienić usługodawcy istniejącego konta.
Aby korzystać z usług innej firmy, należy
utworzyć nowe konto. Po usunięciu konta z
Moich kont zostaną też usunięte usługi
przypisane do tego konta, łącznie z wysłanymi
elementami.

● Nazwa użytkownika  — aby wpisać nazwę
użytkownika konta utworzoną w momencie
rejestrowania się w usłudze online.

● Hasło  — aby wpisać hasło do konta utworzone
w momencie rejestrowania się w usłudze online.6



● Rozmiar wysyłan. zdjęcia  — aby wybrać
rozmiar zdjęć przesyłanych do usługi.

Ustawienia aplikacji Share online
Wybierz Udost. online, usługę, Opcje >
Ustawienia > Ustawienia aplikacji, a następnie
jedną z następujących opcji:
● Rozm. wyśw. zdjęcia  — aby wybrać rozmiar, w

jakim zdjęcie jest wyświetlane na urządzeniu. To
ustawienie nie wpływa na rozmiar przesyłanego
zdjęcia.

● Rozmiar wyśw. tekstu  — aby wybrać rozmiar
czcionki teksu.

Share online — zaawansowane
ustawienia 
Aby zmienić punkt dostępu, za pomocą którego
urządzenie łączy się z usługą online, wybierz Udost.
online, usługę, a następnie Opcje >
Ustawienia > Zaawansowane > Domyślny
punkt dostępu.

Usługodawcy
Aby wyświetlić lub edytować ustawienia
usługodawcy, dodać nowego usługodawcę albo
wyświetlić informacje o usługodawcy, wybierz
Usługodawcy. Po zmianie usługodawcy usuwane
są wszystkie dane konta utworzonego dla

poprzedniego usługodawcy. Nie można zmieniać
ustawień predefiniowanych usługodawców.
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